Dataark

HP EliteOne 800 G1 21,5, ikke berøring,
All-in-One-PC
Imponerende ytelse som passer rett inn
Den slanke deaignen på HP EliteOne
800 G1 AiO inspirerer med en
plassbesparende skjerm på 21,5
tommer diagonalt. Bekymre deg ikke
for virksomhetskritiske prosjekter på
en alt-i-ett-PC som er bygd for å
håndtere kravene til praktisk talt alle
forretningsmiljøer. Styr arbeidsdagen
med en sikker PC i bedriftsklasse som
er like pålitelig som den er stilig.

● Windows 8.1
● Skjermstørrelse 21,5" diagonalt

Gjør forværelset til et utstillingsrom, og utnytt i tillegg plassen på bakrommet optimalt. Med tynt kant-til-kant-glass
imponerer denne plassbesparende alt-i-ett-PCen overalt.
● Få mer plass med ekstra allsidige stativer eller plassbesparende VESA-veggfeste.1
● HD-videokonferanser med flere parter gir liv og uttrykk til Lync-møter.2
● Vis arbeidet ditt slik det var ment å bli sett!
Kjør flere oppgaver og driv bedriften fremover på et øyeblikk. Åpne nye filer raskt og veksle mellom programmer med
mindre ventetid takket være SSD-stasjoner og SSHD-stasjoner (Solid-State Hybrid Drive) (tillegg).12
● Styr dagens arbeid med hastighet og ytelse. Få det nyeste av prosessorteknologi med ditt valg av fjerdegenerasjons Intel®
Core™-prosessorer.3
● Intel® Smart Response Technology (SRT)4, en diskcache-løsning, gir samme ytelse som er forbundet med Solid State-stasjoner,
samtidig som du beholder datalagringskapasiteten til dagens store harddiskstasjoner.
● Øk produktiviteten med opptil 35 %5 med støtte for opptil to eksterne skjermer.6
● HP ePrint gjør trådløs utskrift enkelt.7
● HP PageLift forbedrer automatisk skannede dokumenter og bilder.8
Gjør det sikkert, gjør det enkelt. IT-effektiviteten blir suveren når den støttes av hele HP Client Security-porteføljen10 og
administrative Intel vPro-funksjoner.10
● Sørg for at dataene er trygge og sikre med doble RAID-konfigurasjoner (tillegg).11
● Beskytt data, enhet og identitet med HP Client Security.9
● HP BIOS-beskyttelsens automatiserte gjenoppretting gjenoppretter en kopi av BIOS fra en partisjon på harddisken hvis krisen
oppstår.13
● Snakk med en representant når som helst med HP Elite Premium-støtte, 14 uten ekstra kostnader.
Sørg for at enhetene er tilkoblet og klare til bruk. HP Wireless Hotspot, en USB-port for hurtiglading eller Near Field
Communication (tillegg) hjelper deg med å være tilkoblet.15,16
● Del Internett-forbindelsen enkelt med enheter eller kolleger for raskt å bli produktiv.15
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HP EliteOne 800 G1 21,5, ikke berøring,
All-in-One-PC Spesifikasjonstabell

Formfaktor

All-in-one

Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 64
Windows 8.1 64
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig via nedgraderingsrettigheter fra Windows 8.1 Pro)3
Windows 7 Professional 32 (tilgjengelig via nedgraderingsrettigheter fra Windows 8.1 Pro)3
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
SUSE Linux Enterprise Desktop 11
FreeDOS 2.0

Tilgjengelige prosessorer4

Intel® Core™ i7-4790S med Intel HD Graphics 4600 (3,2 GHz, 8 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i7-4770S med Intel HD Graphics 4600 (3,1 GHz, 8 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i5-4690S med
Intel HD Graphics 4600 (3,2 GHz, 6 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i5-4670S med Intel HD Graphics 4600 (3,1 GHz, 6 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i5-4590S med Intel HD Graphics 4600 (3
GHz, 6 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i5-4570S med Intel HD Graphics 4600 (2,9 GHz, 6 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i3-4360 med Intel HD Graphics 4600 (3,7 GHz, 4 MB cache, 2 kjerner);
Intel® Core™ i3-4350 med Intel HD Graphics 4600 (3,6 GHz, 4 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i3-4340 med Intel HD Graphics 4600 (3,6 GHz, 4 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i3-4330 med Intel
HD Graphics 4600 (3,5 GHz, 4 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i3-4150 med Intel HD Graphics 4400 (3,5 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i3-4130 med Intel HD Graphics 4400 (3,4 GHz, 3
MB cache, 2 kjerner); Intel® Pentium® G3450 med Intel HD Graphics (3,4 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Pentium® G3440 med Intel HD Graphics (3,3 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Pentium®
G3430 med Intel HD Graphics (3,3 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Pentium® G3420 med Intel HD Graphics (3,2 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Pentium® G3250 med Intel HD Graphics (3,2 GHz,
3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Pentium® G3240 med Intel HD Graphics (3,1 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Pentium® G3220 med Intel HD Graphics (3 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Celeron®
G1840 med Intel HD Graphics (2,8 GHz, 2 MB cache, 2 kjerner)

Brikkesett

Intel® Q87

Maksimalt minne

Inntil 16 GB DDR3-1600 SDRAM 5

Minnespor

2 SODIMM

Internminne

320 GB Inntil 2 TB SATA (7200 rpm)6
120 GB Inntil 160 GB SATA SSD6
120 GB Inntil 256 GB SATA SE SSD6
Inntil 500 GB SATA SED6
500 GB Inntil 1 TB SATA SSHD6

Optisk lager

Tynn, skufflastet DVD-ROM; Tynn, skufflastet SuperMulti DVD-brenner; Tynn, skufflastet SATA BDXL Blu-ray-brenner7,8

Skjerm

58,42 cm (23") diagonalt IPS-bakbelyst matt, ikke-berørings widescreen-LCD (1920 x 1080)

Tilgjengelig grafikk

Intel HD Graphics 4600; Intel HD Graphics 4400; Intel HD Graphics12,13
(Integrert grafikk vil være avhengig av prosessor)

Lyd

DTS Studio Sound lydbehandlingsteknologi, Realtek ALC3228 (16-bits og 24-bits PCM), integrerte stereohøyttalere med høy ytelse, knapper for volumkontroll og demping,
stereohodetelefonkontakt, mikrofoninngang, stereoutgang, dobbel mikrofon (tillegg)

Kommunikasjon

Integrert Intel I217LM GbE-nettverkstilkobling; Intel 802.11a/b/g/n trådløst 6205 PCIe-minikort (tillegg); Intel 802.11a/b/g/n trådløst 7260 PCIe-minikort (tillegg); Kombinert HP 802.11a/b/g/n
trådløst PCIe-minikort med Bluetooth; Kombinert Intel 802.11a/b/g/n trådløst 7260-minikort med Bluetooth® (tillegg); HP-modul med NXP NFC-kontroller med Embedded Secure Element, PN65O
(tillegg)9,10,11

Utvidelsesspor

1 mini-PCIe; 1 mSATA; 1 mini-PCIe mediekortleser (tillegg)9

Porter og kontakter

3 USB 3.0; 1 USB 3.0 (lading); 2 USB 2.0; 2 PS/2; 1 mikrofoninngang; 1 hodetelefonkontakt; 1 seriell (tillegg); 1 lydutgang; 1 strømkontakt; 1 RJ-45; 1 DisplayPort

Interne stasjonsrom

Én 3,25" eller to 2,5"

Eksterne stasjonsrom

Én 5,25"

Webcam

2 MP (enkelte modeller)9

Tilgjengelig programvare

Bing-søk; Box; Computrace (statussporing); CyberLink Power DVD, BD; CyberLink Power2Go (sikker brenning); Device Access Manager Drive Encryption; File Sanitizer; Foxit PhantomPDF Express; HP
Client Security; HP Disk Sanitizer, ekstern utgave; HP ePrint-driver; HP PageLift; HP Recovery Disk Creator; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Wireless Hotspot; Microsoft Defender;
Microsoft Security Essentials; HP Secure Erase14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

Sikkerhetsadministrasjon

Common Criteria-sertifisert (Infineon TPM SLB9656TT1.2- 4.32 FW); HP kabellås med nøkkel (tillegg); Innbruddsdetektor; Låsbart tilgangspanel; Låsbart I/U-sikkerhetsdeksel; Låseskrue; Støtte for
3M-skjermfilter (tillegg fra tredjepart); Støtte for Nobel-låseplate (tillegg fra tredjepart); Deaktivering av USB-port (gjennom BIOS); Kan monteres på vegg/arm/vogn med VESA-brakett24,25

Administrative funksjoner

Intel® vPro™-teknologi (enkelte modeller); Intel Standard Manageability (enkelte modeller)

Strøm

180 W, opptil 93 % effektiv, aktiv PFC

Mål

52,19 x 6,5 x 36,74 cm
(Uten fot)

Vekt

6,63 kg
(Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon)

Miljømessig

Lavhalogen

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifiserte konfigurasjoner tilgjengelig

Garanti

3 års HP Support med på-stedet-support neste arbeidsdag. I dette inngår HPs standard garanti samt et tillegg som til sammen utgjør gir 3 års HP Care Pack Support, inkludert på-stedet-support
neste arbeidsdag. På-stedet-support ytes kun dersom problemet ikke kan løses per telefon. Supporttjenester utenfor det gjeldende dekningsområde kan innebære lenger responstid.

Dataark

HP EliteOne 800 G1 21,5, ikke berøring,
All-in-One-PC
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 8 GB PC3-12800
(DDR3-1600 MHz)
SODIMM-minne

Få best mulig ytelse fra kontor-PCen med HP-minne. Oppgrader minnet på en kostnadseffektiv måte for å øke
systemytelsen uten å måtte oppgradere prosessoren.

HP Dual Output
USB-grafikkadapter

Øk skjermutrustningen og produktiviteten ved hjelp av toskjermsoppsett med HP USB-grafikkort med to utganger, som
har DVI-I- og DisplayPort-utganger som kan drive skjermer med høy oppløsning via én enkelt USB 3.0 B-tilkoblingen til
PCen.

Produktnummer: B4U40AA

Produktnummer: C5U89AA

Intel Pro 1500 180 GB SATA
SED Opal1 SSD-stasjon

Få fart på virksomhetens lagringsfunksjon gjennom solid ytelse, forbedret sikkerhet og ekstern administrasjon med en
Intel Pro 1500 180 GB SATA SED Opal1 SSD-stasjon.1

HP tynn 8X SATA SuperMulti
Black stasjon

Nå kan du lagre opptil 8,5 GB data eller ta opp opptil 4 timer med video i DVD-kvalitet på tolags DVD+R-medier med HP
tynn 8X SATA SuperMulti DVD-brenner.

HP trådløst tastatur og
trådløs mus

HP trådløst tastatur og mus gir deg avansert funksjonalitet og brukervennlighet like for hånden. Slutt å skjule kabler og
få tilbake et ryddig arbeidsområde med trådløst tastatur, trådløs optisk mus og trådløs USB-mottaker i én pakke – alt
produsert med tanke på miljøet.

Produktnummer: G4M04AA

Produktnummer: QS209AA

Produktnummer: QY449AA

4 år, neste virkedag på
stedet

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 4 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt
Produktnummer: U7897E
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HP EliteOne 800 G1 21,5, ikke berøring,
All-in-One-PC
Fotnoter
1Veggmonteringsutstyr og ekstra stativ selges separat.
2 Internett-tilgang kreves.

3 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandlingssystem kreves. Ytelsen varierer, avhengig av

konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
4 Krever en kompatibel Intel® Core-prosessor, aktivert brikkesett, Intel® Rapid Storage Technology-programvare og ikke-SED harddisk + ekstra mSATA SSD flashcache-modul. Intel® Smart Response Technology er bare tilgjengelig på enkelte HP-systemer av
2013-modell. Resultatene kan variere, avhengig av systemkonfigurasjon.
5 "Observert produktivitet, effektivitet og brukertilfredshet ved bruk av flere eller store skjermer", Koala LLC Ergonomics Consulting, 6. november 2012.
6 Støtte for eksterne skjermer som standardfunksjon gjennom integrert, prosessorbasert grafikk er avhengig av den aktuelle PC-plattformen/formfaktoren; det faktiske antall skjermer som støttes, vil variere. En diskret grafikkløsning (tilleggsutstyr) kreves for å
støtte ekstra skjermer. Ekstra kabler kreves.
7 Krever Internett-tilkobling til HP webaktivert skriver og registrering for HP ePrint-konto, se www.hpcom/eprint.
8 Krever Microsoft Windows 8 eller Windows 8.1.
9 Krever Windows.
10 Noe funksjonalitet i denne teknologien, som Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Tilgjengeligheten av fremtidige "virtuelle innretninger"-anvendelser av Intel
vPro-teknologi avhenger av tredjeparts programvareleverandører. Microsoft Windows kreves.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10

oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkonstninger ved Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan finnes nødvendig over tid på grunn av oppdateringene. Se http://www.microsoft.com.
Dette systemet har Windows 7 Professional-programvare forhåndsinstallert, men har også lisens og medier for Windows 10 Pro-programvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du vil bytte Windows-versjon, må du
avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå tap av data.
3 Dette systemet har Windows 7 Pro-programvare forhåndsinstallert, og har også lisens og media for Windows 8.1 Pro-programvaren. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du vil bytte Windows-versjon, må du avinstallere én
versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå tap av data. Valgfritt tilleggsutstyr selges separat.
4 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur krever en datamaskin
med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel® 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av
konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
5 Maksimal minnekapasitet forutsetter 64-bits Windows-operativsystemer eller Linux. Med 32-bits Windows-operativsystemer vil ikke alt minne over 3 GB være tilgjengelig på grunn av krav til systemressurser.
6 For harddisker betyr GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 16 GB (for Windows 7) og opptil 30 GB (for Windows 8) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
7 Optiske stasjoner er tilleggs- eller påbyggingsfunksjoner. Duplisering av opphavsrettslig beskyttet materiale er strengt forbudt. Faktiske hastigheter kan variere. Kompatibilitet med tolagsmedier vil variere mye på enkelte DVD-spillere og DVD-ROM-stasjoner for
hjemmebruk. Merk deg at DVD-RAM ikke kan lese eller skrive til enkeltsidige/dobbeltsidige versjon 1.0-medier på henholdsvis 2,6 og 5,2 GB.
8 Optiske stasjoner er tilleggs- eller påbyggingsfunksjoner. Med Blu-Ray XL-stasjoner kan det oppstå enkelte disk-, tilkoblings-, kompabilitets- og ytelsesproblemer, men det betyr ikke at produktet er defekt. Feilfri avspilling på alle systemer garanteres ikke. For at
enkelte Blu-ray-titler skal kunne spilles av, kan det være nødvendig med en HDCP-bane og HDCP-skjerm. HD-DVD-filmer kan ikke spilles av på denne BDXL-stasjonen.
9 Valgfri eller tilleggsfunksjon.
10 Gigabit Ethernet-hastigheter kan variere.
11 802.11 krever trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
12 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
13 Integrert Intel HD-grafikk bruker deler av det totale systemminnet for skjermytelse. Systemminne som er satt av til skjermytelse, er ikke tilgjengelig for annen bruk av andre programmer.
14 BIOS Absolute Persistence-modulen leveres slått av og blir aktivert når kunder kjøper og aktiverer et abonnement. Tjenesten kan være begrenset. Undersøk hos Absolute med hensyn til tilgjengelighet utenfor USA. Den valgfrie abonnementstjenesten Absolute
Recovery Guarantee er en begrenset garanti. Visse vilkår gjelder. Alle detaljer finnes på: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Hvis Data Delete benyttes, anses Recovery Guarantee-betalingen som ugyldig. For å kunne
bruke Data Delete-tjenesten må kunder først undertegne en forhåndsgodkjenningsavtale og enten opprette en PIN-kode eller kjøpe en eller flere RSA SecurID-koder fra Absolute Software.
15 Drive Encryption krever Windows. Data beskyttes før Drive Encryption-pålogging. Hvis du slår av PCen eller setter den i dvalemodus, logges du av Drive Encryption og datatilgang hindres.
16 HP Support Assistant krever Windows 7 eller nyere utgave og Internett-tilgang.
17 HP Disk Sanitizer tilgjengelig via nedlasting. For brukstilfellene som er skissert i D.O.D. 5220.22-M-supplementet. Støtter ikke Solid State-stasjoner (SSD). Førstegangsoppsett kreves. Netthistorikk slettet bare i nettleserne Internet Explorer og Firefox, og må
aktiveres av bruker. Med Windows 8.1 må brukeren slå av Enhanced Protection Mode i IE11 for lukkefunksjonen i nettleseren.
18 HP File Sanitizer tilgjengelig via nedlasting. For brukstilfellene som er skissert i D.O.D. 5220.22-M-supplementet. Støtter ikke Solid State-stasjoner (SSD). Førstegangsoppsett kreves. Netthistorikk slettet bare i nettleserne Internet Explorer og Firefox, og må
aktiveres av bruker. Med Windows 8.1 må brukeren slå av Enhanced Protection Mode i IE11 for lukkefunksjonen i nettleseren.
19 ePrint krever Internett-tilkobling til en webaktivert HP-skriver og registrering for HP ePrint-konto (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/eprint).
20 HP PageLift krever Windows 7 eller senere utgave.
21 HP Wireless Hotspot-programmet krever en aktiv Internett-forbindelse og et separat dataabonnement. Programmer på enheten vil fortsatt fungere og bruke samme dataabonnement som den trådløse sonen mens HP Wireless Hotspot er aktivt. Databruk i
trådløse soner kan medføre ekstra kostnader. Sjekk abonnementsdetaljer hos tjenesteleverandøren. Krever Windows 8.1 eller HP Connection Manager for Windows 7.
22 Support Assistant krever Internett-tilgang.
23 CyberLink Power2Go (sikker brenning) er beregnet for ditt originalinnhold og annen lovlig bruk.
24 HP kabellås med nøkkel er en tilleggsfunksjon.
25 Monteringsutstyr selges separat.
26 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

Lær mer på
www.hp.eu/desktops
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.
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