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HP EliteDesk 800 G1 Desktop Mini-pc
Passer her, der og næsten alle vegne
Desktop-pc'en har udviklet sig. Dette
er HP's mindste business-desktop-pc
til dato, og den er proppet med
integreret sikkerhed, ydelse og
håndterbare funktioner i
virksomhedsklassen. HP Desktop Mini
er effektivt designet til at passe til alle
arbejdspladser.

Stor på kraft. Pladsbesparende design.
● Denne Desktop Mini, der er mindre end mange bordtelefoner, passer stort set hvor som helst, lodret eller vandret. Det enkle
design, som gør servicering nemt, har integrerede trådløse antenner, som giver mulighed for fleksible installationsmuligheder1,
der kan optimere arbejdspladsen.
● Bliv op til 35% mere produktiv2 ved at tilføje op til tre uafhængige skærme3 via den integrerede DisplayPort med
multi-stream-videoudgange.
● HP EliteDesk 800 G1 Desktop Mini kan placeres næsten hvor som helst eller forbindes til ekstra enheder ved hjælp af den
integrerede VESA-montering.
● HP EliteDesk 800 G1 Desktop Mini er udviklet til at gennemgå MIL-STD 810G-tests.4 Forud for det har HP udført 115.000 timer af
vores egne tests og end-to-end-diagnosticeringer for at sikre, at du får indbygget selvsikkerhed.
● Nemt at servicere HP EliteDesk 800 G1 Desktop Mini. En enkelt skrue giver hurtig adgang til komponenter, der er nemme at
genkende og servicere.
Fuld EliteDesk-funktionalitet.
● Hold produktiviteten oppe og nedetiden lav med HP BIOSphere-automation på firmware-niveau. Dine pc'er får ekstra beskyttelse
takket være de automatiske opdateringer og sikkerhedskontroller. Få glæde af brugertilpassede løsninger, der gør det muligt for
din pc til at udvikle sig sammen med din virksomhed.5
● Udnyt ny drevteknologi med et valgfrit M.2 PCI3e solid state-harddiskmodul,1 det interne 2,5" SSD-kort eller to
drevkonfigurationer til mere lokal lagringsplads.
● Forsyn din dag med drivkraft ved hjælp af hastighed og ydelse. Få det nyeste inden for databehandlingsteknologi med dit valg af
4. generations Intel® Core™-processorer6 med Intel® vPro7-understøttelse (tilbehør).
● Du får nem og enkel integration i dit it-miljø og løbende vedligeholdelse med HP Client Management Solutions8, som f. eks.
LANDesk9-teknologi (tilbehør).
● Bidrag til at reducere belastningen på it med længere livscyklusser, stabile billeder og drivere sammen med HP's programmer for
virksomhedstjenester og support.
Høj sikkerhed, som håndteres særdeles godt.
● HP BIOSphere øger sikkerheden og beskytter kritiske data og systemer via brugerdefineret godkendelse og adgangskoder på
BIOS-niveau.5
● HP Secure Erase.10 Fjerner indholdet af en harddisk, så den kan genbruges eller overdrages til en anden.
● Få ekstra beskyttelse med sikret lagringsplads og platformsintegritet takket være Trusted Platform Module-sikkerhedschip, der
anvendes af BIOS og operativsystemet.
● Hav følsomme oplysninger et sikkert sted. HP Trust Circles hjælper dig med at beskytte dine data ved at sikre, at adgangen til
meget vigtige filer kun gives til tildelte kontakter.11
Grøn af misundelse.
● Det lave energiforbrug for denne ENERGY STAR®-kvalificerede og EPEAT® Gold12-certificerede pc understøtter brug hele døgnet.
Desktop Mini kan altid være tændt og opdateret, da den bruger mindre end 8 W strøm ved stilstand.
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Specifikationstabel

Formfaktor

Mini

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro)3
Windows 7 Professional 32 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro)3
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
SUSE Linux Enterprise Desktop 11
FreeDOS 2.0

Tilgængelige processorer

Intel® Core™ i7-4785T med Intel HD Graphics 4600 (2,2 GHz, 8 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i7-4765T med Intel HD Graphics 4600 (2 GHz, 8 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i5-4590T med
Intel HD Graphics 4600 (2 GHz, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i5-4570T med Intel HD Graphics 4600 (2,9 GHz, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i3-4350T med Intel HD Graphics 4600 (3,1
GHz, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i3-4330T med Intel HD Graphics 4600 (3 GHz, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i3-4150T med Intel HD Graphics 4400 (3 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel®
Core™ i3-4130T med Intel HD Graphics 4400 (2,9 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Pentium® G3440T med Intel HD Graphics (2,8 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Pentium® G3420T med Intel HD
Graphics (2,7 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Pentium® G3220T med Intel HD Graphics (2,6 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Celeron® G1840T med Intel HD Graphics (2,5 GHz, 2 MB cache, 2
kerner); Intel® Celeron® G1820T med Intel HD Graphics (2,4 GHz, 2 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Intel® Q87 Express

Maksimal hukommelse

Op til 16 GB DDR3-1600 SDRAM 5
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 1600 MT/s

Hukommelsessokler

2 SODIMM

Internt storage

Op til 500 GB SATA (7200 o/m)6
Op til 500 GB SATA SED (7200 o/m)6
500 GB Op til 1 TB SATA SSHD6
120 GB Op til 256 GB SATA SE SSD6
Op til 128 GB M.2 SSD6

Tilgængelige grafikkort

Intel HD-grafikkort 4600; Intel HD-grafikkort 4400; Intel HD-grafikkort;8,9

Lyd

DTS-Sound og lydstyringsteknologi, HD-lyd med Realtek ALC221-kodeks (alle udgange er i stereo), adgang til mikrofon og hovedtelefon foran, udgående lydstik bagpå, kan multi-streame, intern
højttaler

Kommunikation

Indbygget Intel® I217LM GbE; Intel® Wireless-N 7260 802.11a/b/g/n (tilbehør); Kombination af trådløst Intel® 7260-minikort (802.11a/b/g/n) og Bluetooth® (tilbehør)7

Udvidelsesstik

2 M.2
(1 M.2 2230 til valgfri trådløs NIC. 1 M.2 2280 til lagringsdrev)

Porte og stik

6 USB 3.0; 1 VGA; 2 DisplayPort; 1 RJ-45; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 hovedtelefon; 1 mikrofon
(Når den er konfigureret med en Intel Celeron, Pentium eller 4. generation Intel Core i3 CPU, er kun to af de tilgængelige videoudgangsporte aktive)

Interne drevbåse

Et 6,35 cm (2,5")

Tilgængelig software

HP Client Security; HP Device Access Manager; HP Disk Sanitizer, External Edition; HP Drive Encryption; HP ePrint-driver; HP File Sanitizer; HP QuickStart; HP Secure Erase; HP PageLift; HP Recovery
Disk Creator; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Wireless Hotspot; Adobe® Flash® Player; Bing-søgning; Kasse; Køb Office; Computrace (statussporing); CyberLink Power DVD, BD;
CyberLink Power2Go (sikker brænding); Foxit PhantomPDF Express; Microsoft Security Essentials11,12,13,14,15,16,17

Sikkerhedsstyring

Common Criteria-certificeret (Infineon TPM SLB9656TT1.2- 4.32 FW); Deaktivering af SATA-porte (via BIOS); Drevlås; Intel-identitetsbeskyttelsesteknologi (IPT); Mulighed for aktivering/deaktivering
af seriel-, parallel- og USB-porte (via BIOS); Deaktivering af USB-port fra fabrikkens side (valgfrit); Skrive-/opstartskontrol for udtageligt medie; Adgangskode ved opstart (via BIOS); Adgangskode ved
konfiguration (via BIOS); Understøtter kabinethængelåse og kabellåsenheder18

Strømforsyning

65 W, effektivitetsgrad på 87 %, aktiv PFC

Mål

17,5 x 17,7 x 3,4 cm

Vægt

1,3 kg
(Konfigureret med 1 harddisk og 1 ODD. Vægten afhænger af konfigurationen.)

Miljøansvar

Lav halogen

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR® -mærkede konfigurationer kan fås

Garanti

3 års HP Support næste dag onsite support. I 3 års HP Support indgår HP’s grundgaranti samt HP CarePack support, inklusiv onsite support. Onsite support ydes kun hvis problemet ikke kan løses
over telefonen. Leverance af supportydelser udenfor HP’s gældende dækningsområder kan medføre længere responstider.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 8 GB PC3-12800
(DDR3-1600 MHz)
SODIMM-hukommelse

Få maksimal ydelse i din Business-pc med HP-hukommelse. Opgrader hukommelsen med en økonomisk overkommelig
løsning, og øg systemydelsen uden at opgradere processoren.

HP USB-højttalere til
virksomheder

Hurtig og nem tilføjelse af stereolyd til arbejdsområdet ved hjælp af USB-strømforsynede højttalere. Du får forbedret
lydkvalitet fra den integrerede DTS Sound Software.1

HP 128 GB SATA 6 Solid
State-drev

Øg ydelsen og robustheden af din stationære HP-pc til erhvervsbrug med et HP Solid State-drev. HP Solid State-drev er
drop-in-erstatninger for harddiskdrev på 2,5" eller 3,5" (med beslag) for nogle stationære HP Compaq Business pc'er, der
giver flere ydelses- og holdbarhedsforbedringer i forhold til teknologien på traditionelle harddiskdrev (HDD).

Produktnummer: B4U40AA

Produktnummer: D9J19AA

Produktnummer: QV063AA

HP Trådløst tastatur og mus

Med et tådløst HP-tastatur og mus får du avanceret funktionalitet og problemfri brug lige ved hånden. Glem alt om at
skjule ledninger og få en arbejdsplads uden kabelrod med et trådløst tastatur, en trådløst lasermus og en trådløs
USB-receiver i én og samme pakke – bygget med miljøet in mente.

Produktnummer: QY449AA

4 års service på stedet
næste hverdag

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Få 4 års reparation næste hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet
ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U7897E
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Fodnoter
1 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør

2 "Observeret produktivitet, effektivitet og brugertilfredshed ved brug af flere eller store skærme," Koala LLC Ergonomics Consulting, 6. november 2012.

3 Understøttelse af flere skærme kræver skærme, som understøtter DisplayPort med multi-stream, der kan sættes sammen som en kæde. Skærme og kabler sælges separat.

4 MIL-STD-testning er ikke udført endnu, og formålet er ikke at demonstrere egnethed til de kontraktmæssige krav af U.S. Department of Defense eller til militær brug. Testresultater er ikke en garanti for fremtidig ydelse under disse testforhold.
5 Funktionerne i HP BIOSphere kan variere afhængigt af pc'ens platform og konfiguration.

6 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-databehandling på Intel®-arkitektur kræver et computersystem med processor,

chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og applikationer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
7 Visse funktioner i denne teknologi, f.eks. Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, kræver ekstra software fra tredjepart. Tilgængeligheden af fremtidige programmer til "virtuelt udstyr" til Intel vPro-teknologi afhænger af
tredjepartssoftwareudbydere. Kræver Microsoft Windows.
8 HP Client Management Solutions kræver Windows.
9 LANDesk-software skal anskaffes særskilt. Administrerede enheder skal være tilsluttet administrationsserver. Kræver aktiv vedligeholdelsestjeneste for LANdesk. Funktionen Slet udfører en "nulstilling af Windows 8" og kræver Windows 8. Funktionen Lås
udfører kommandoen "Lås computer” i Windows.
10 Angående metoderne, der er skitseret i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 er

automatisk opdateret og altid aktiveret. Der kan forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav på et tidspunkt i forbindelse med opdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Windows 7 Professional er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 10 Pro. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal du først afinstallere den ene version og
dernæst installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, billeder mv.), før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så du undgår at miste data.
3 Windows 7 Pro-software er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 8.1 Pro-software. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal du først afinstallere den ene
version og dernæst installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, fotografier mv.), før du afinstallerer og installerer operativsystemer for at undgå tab af data.
4 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-databehandling på Intel®-arkitektur kræver et computersystem med processor,
chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og applikationer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering indikerer ikke en større ydeevne.
5 Den maksimale hukommelseskapacitet gælder for 64-bit Windows-operativsystemer eller Linux. For 32-bit Windows-operativsystemer vil al hukommelse over 3 GB muligvis ikke være tilgængelig på grund af systemressourcebegrænsninger.
6 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 million byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 16 GB (Windows 7) eller op til 30 GB (Windows 8) af systemdisken er reserveret til systemgendannelsessoftware.
7 Intel Centrino Advanced-N 6205 er valgfri eller tilbehør og kræver separat anskaffet trådløst adgangspunkt og internetadgang. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
8 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder
9 Integreret Intel HD-grafikkort anvender en del af den samlede systemhukommelse til skærmydelse. Systemhukommelse, der er beregnet til skærmen, kan ikke bruges af andre programmer.
10 Valgfrit eller tilbehør.
11 Computrace-agent leveres slået fra, og skal aktiveres af kunden, når de køber et abonnement. Abonnementer kan købes for perioder, der løber fra et til fem år. Service er begrænset, kontrollér hos Absolut, om den er tilgængelig uden for USA.
12 Drive Encryption (drevkryptering) kræver Windows. Data er beskyttet før log ind på Drive Encryption. Hvis pc'en slukkes eller sættes i dvaletilstand, bliver man logget ud af Drive Encryption, og det forhindrer dataadgang.
13 Disk Sanitizer kan downloades.
14 Secure Erase er til metoderne, der er skitseret i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88.
15 ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt registrering af en HP ePrint-konto, se www.hp.com/ go/mobileprinting for flere oplysninger.
16 HP PageLift kræver Windows 7 eller nyere udgave.
17 HP Support Assistant kræver Windows 7 eller nyere udgave og internetadgang.
18 Intel® Identity Protect-sikkerhed kræver et særskilt abonnement til Symantec VIP-softwaretjenesten, som skal aktiveres og konfigureres. Kræver et websted, der bruger Symantec VIP-godkendelsesservice. Kræver Microsoft ® Windows samt et system med vPro
eller enhver Ultrabook™. Intel® og HP påtager sig intet ansvar for tab eller tyveri af data og/eller systemer eller andre skader som følge deraf.
19 Lav-halogen-holdig: Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.

Få mere at vide på
www.hp.eu/desktops
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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