Taulukot

HP Chromebox
Tietojenkäsittely on yksinkertaista ja älykästä
Paranna toimiston tuottavuutta
edullisella ja helposti hallittavalla HP
Chromebox -laitteella. Pääset helposti
käsiksi tietoihisi ja voit työskennellä
vaivatta tiimisi kanssa käyttämällä
pilvipohjaisia yrityskäyttöön
tarkoitettuja Google Apps for Business
-sovelluksia.

Tee toimistostasi entistä tehokkaampi edullisella HP Chromeboxilla. Nopea käynnistys ja selaaminen 1 sekä pääsy
pilvipohjaisiin tuottavuussovelluksiin ja tallennustilaan auttavat pitämään sinut ja liiketoimintasi tuottavina.
● Lue sähköpostia, luo asiakirjoja, muokkaa esityksiä ja järjestä videoneuvotteluja Google Apps -sovelluksilla. Pidä kaikki projektisi
keskiössä Chrome Web Store -verkkokaupan avulla ja mukauta HP Chromebox uusimmilla sovelluksillat, työkaluilla,
laajennuksilla ja teemoilla.2
● Tuo työryhmät yhteen kaupungin eri laidoilta tai eri puolilta maailmaa käyttämällä lisävarusteena saatavaa Google Chromebox
for Meetings -ratkaisua.3
● Nauti nopeista ja luotettavista yhteyksistä langattomien Wi-Fi- ja Bluetooth®-tekniikoiden avulla.5
Vapauta työtilaa vaikuttavan pienikokoisella ja tyylikkäällä HP Chromebox -laitteella. Laite on kooltaan vain 126×124×39
mm, joten se sopii lähes minne tahansa.
● Voit liittää HP-Chromeboxin näytön taakse tai kiinnittää sen mihin tahansa tasaiseen pintaan integroidulla VESA-kiinnikkeellä.2
● Hyödynnä pieniä työryhmätiloja mahdollisimman tehokkaasti HP Chromeboxiin hankittavalla HP IWC:llä4. Yhdistä HP
Chromeboxiin näyttö2, ja voit käyttää kaikkia laitteen komentoja kätevästi etupaneelista käsin.
● HP Quick Release -kiinnitystelineen ansiosta HP Chromeboxin asennus ja säilytys käyvät vaivattomasti.2
HP Chromeboxissa on suojausominaisuuksia2, joita tarvitset tietojesi suojaamiseen, sekä valinnaisia
hallintaominaisuuksia2, joiden avulla voit vähentää käyttökatkoja ja käyttäjätukeen käytettyä aikaa.
● Varmennettu päästä-päähän-käynnistysprosessi ehkäisee tietoturvahyökkäyksiä ja pitää tietosi turvassa.
● Voit käyttää verkkoa ja sovelluksia luottavaisin mielin. Chrome OS™ -käyttöjärjestelmän käyttö ei edellytä huoltotoimia, sillä
sovellusten, kalenterimerkintöjen, sähköpostin ja viestien ohjelmistopäivitykset ovat automaattisia.5
● Googlen valinnainen hallintakonsoli2 on helppokäyttöinen, verkkopohjainen hallintatyökalu, jolla voi ottaa käyttöön, seurata ja
hallita kaikkia kalustoon kuuluvia HP Chromebox -yksiköitä.
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HP Chromebox Taulukko teknisistä tiedoista

Koko

Mini

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

Chrome OS™

Saatavilla olevat suorittimet1

Intel® Core™ i7 4600U -suoritin ja Intel HD 4400 -näytönohjain (2,1 GHz, 4 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Celeron® 2955U -suoritin (1,4 GHz, 2 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä) ja Intel HD
-grafiikkasuoritin

Muistin enimmäismäärä

Enintään 8 Gt 1 600 MHz DDR3L SDRAM
Vakiomuisti - huomautus: 1 SODIMM-paikka saatavilla Intel ® Celeron® -suorittimella. 2 SODIMM-paikkaa saatavilla Intel ® Core™ i7 -suorittimella.

Muistipaikat

1 tai 2 SODIMM-muistia (riippuu suorittimesta)

Sisäinen tallennustila

enintään 16 Gt M.2 SSD2

Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Integroitu Intel®-teräväpiirtografiikka5,6
(Integroitu näytönohjain riippuu suorittimesta)

Ääni

Sisäinen Realtek ALC283-koodekki ja sisäinen äänimerkki/kaiutin ja mikrofoni-/ kuulokeliitäntä-yhdistelmä

Tietoliikenne

Sisäinen Realtek RT8112G GbE; Langaton HP 802.11b/g/n (2×2) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä (vakio)3,4

Laajennuspaikat

1 kolmen korttityypin SD-kortinlukija

Portit ja liittimet

HDMI-liitäntä; DisplayPort-liitäntä; 4 USB 3.0 -porttia; mikrofoni-/kuulokeliitäntä; virtaliitin; RJ-45-liitäntä

Saatavilla olevat ohjelmistot

Google-sovellukset, mukaan lukien Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides10

Suojauksen hallinta

Turvalukkopaikka8

Virta

65 W, 85 %:n hyötysuhde, 100–240 V, 50–60 Hz (ulkoinen)

Mitat

12,6×12,4×3,9 cm
(Järjestelmän mitat voivat vaihdella kokoonpanon ja valmistuksen vaihteluista johtuen.)

Paino

0,63 kg
(Järjestelmän paino voi vaihdella kokoonpanon ja valmistuksen vaihteluista johtuen.)

Ympäristö

Vähähalogeeninen

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä; EPEAT®-rekisteröinti

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (valinnaisia Care Pack -päivityksiä saatavana erikseen)
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HP Chromebox
Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Dual Output USB
-grafiikkasovitin

Näyttöalaa ja tuottavuutta voi kasvattaa HP Dual Output USB -grafiikkasovittimella, jossa on DVI-I- ja DisplayPort-liitäntä
yhden USB 3.0 B -yhteyden välityksellä.

HP:n USB-näppäimistö
tietokoneelle

Uusi HP:n USB-näppäimistö on erittäin kestävä vaivattomaan päivittäiseen yrityskäyttöön.

HP:n USB-laserhiiri, 1000dpi

Hanki lasertekniikan nopeuden ja tarkkuuden yksinkertaisessa ja tyylikäs kannettava, jossa on HP:n USB- laserhiiri - 1
000 dpi:n uusimpia lasertunnistustekniikkaa.

Tuotenumero: C5U89AA

Tuotenumero: QY776AA

Tuotenumero: QY778AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: UQ992E
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HP Chromebox
Viestin alaviitteet
Vaaditaan Internet-palvelu, joka on hankittava erikseen.
Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
Chromebox for Meetings myydään erikseen tai lisätarvikkeena. Chromebox for Meetings edellyttää Intel Core i7 -suoritinta.
4 IWC on hankittava erikseen. IWC:tä voidaan käyttää tiettyjen, lävistäjältään enintään 61 cm:n (24 tuuman) näyttöjen kanssa ja tiettyjen HP Desktop Mini PC-, HP Thin Client- ja HP Chromebox -laitteiden kanssa. Katso
tuotteen QuickSpecs-tiedoista tarkat tiedot laitteiden yhteensopivuudesta.
5 Edellytyksinä langaton tukiasema ja internet-yhteys. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
1
2
3

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä on 64-bittinen tietokonejärjestelmä.
Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
2 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Jopa 7 Gt:n kapasiteetti välttämättä ole käytettävissä käyttöjärjestelmän tarpeiden vuoksi.
3 Gigabit Ethernet -verkon nopeudet saattavat vaihdella.
4 802.11 edellyttää langatonta tukiasemaa ja internet-palvelua. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
5 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).
6 Integroitu Intel-teräväpiirtografiikka käyttää osaa järjestelmämuistista näyttömuistina. Näyttöä varten varattu järjestelmämuisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä muihin tarkoituksiin.
7 Lisävaruste tai lisäominaisuus.
8 HP:n avainkaapelilukko on lisävaruste tai -ominaisuus.
9 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
10 Edellytyksinä ovat internet-yhteys ja Google-käyttäjätili.
1

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/desktops
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Google, Android, Google Drive, Google-logo, Chromebox ja Chrome OS ovat Googlen rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttämiseen on saatu lupa. Intel,
Core ja Pentium ovat Intel-yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ENERGY STAR on Yhdysvaltain hallituksen omistama rekisteröity
tavaramerkki. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard-yhtiö käyttää lisenssillä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
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