Datasheet

HP Chromebox
Eenvoudige, slimme computer
Bevorder de productiviteit op kantoor
met de voordelige, eenvoudig te
beheren HP Chromebox. Ga
gemakkelijk naar uw data en werk
naadloos samen met uw team dankzij
het cloud-gebaseerde Google Apps
voor bedrijven.

Creëer een efficiënter kantoor met de voordelige HP Chromebox. Een snel opstartproces, snelle toegang tot internet1 en tot
productiviteitsapps en opslag in de cloud maken u en uw bedrijf productiever.
● Lees e-mail, maak documenten, bewerk presentaties en voer videogesprekken met Google Apps. Houd overzicht over uw
projecten met de Chrome Web Store en stem HP Chromebox op uw wensen af met de nieuwste apps, tools, uitbreidingen en
thema's.2
● Gebruik het optionele Google Chromebox for Meetings om te overleggen met collega's uit het hele land of de hele wereld.3
● Ingebouwd Wi-Fi en Bluetooth® draadloze technologie zorgen voor snelle, betrouwbare draadloze verbindingen.5
De verrassend kleine en elegante HP Chromebox neemt nauwelijks ruimte in op uw werkplek. Met een grootte van slechts
126 x 124 x 39 mm (4,96 x 4,88 x 1,53 inch) past hij vrijwel overal.
● Bevestig de HP Chromebox achter een scherm of op een plat oppervlak met de geïntegreerde VESA-montageoptie.2
● Benut een kleine werkplek optimaal met een optioneel HP IWC4 voor uw HP Chromebox. Combineer een scherm2 met uw HP
Chromebox, waarbij alle ingangen vanaf de voorzijde bereikbaar blijven.
● Met de HP Quick Release montagebeugel is uw HP Chromebox nog eenvoudiger en veiliger te monteren.2
De HP Chromebox beschikt over de juist beveiligingskenmerken2 om uw data te beschermen en optionele beheerfuncties2
om downtime te reduceren en gebruikersondersteuning minder tijdrovend te maken.
● Een geverifieerd opstartproces blokkeert aanvallen en beschermt uw data.
● Ga veilig naar internet en uw apps. Chrome OS™ is onderhoudsvrij omdat software-updates van apps, agenda, e-mail en
berichten automatisch worden uitgevoerd.5
● Google's optionele managementconsole2 is een gebruiksvriendelijke online beheertool waarmee u alle HP Chromebooks in uw
bedrijf kunt installeren, traceren en beheren.
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HP Chromebox Specificatietabel

Model

Mini

Beschikbaar
besturingssysteem

Chrome OS™

Beschikbare processoren1

Intel® Core™ i7 4600U met Intel HD Graphics 4400 (2,1 GHz, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Celeron® 2955U met Intel HD Graphics (1,4 GHz, 2 MB cache, 2 cores)

Maximum geheugen

Tot 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Standaard geheugen, noot: 1 SODIMM-slot beschikbaar met Intel® Celeron®-processor. 2 SODIMM-slots beschikbaar met Intel® Core™ i7-processor.

Geheugenslots

1 of 2 SODIMM (afhankelijk van processor)

Interne opslag

tot 16 GB M.2 SSD2

Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerde Intel HD video5,6
(Geïntegreerde videokaart is afhankelijk van processor)

Audio

Geïntegreerde Realtek ALC283 codec met interne pieper/luidspreker en microfoon/hoofdtelefoon-comboconnector

Communicatie

Geïntegreerd Realtek RT8112G GbE; HP 802.11b/g/n (2 x 2) draadloos Bluetooth® 4.0 combo (standaard)3,4

Uitbreidingsslots

1 3-in-1 SD-kaartlezer

Poorten en connectoren

1 HDMI; 1 DisplayPort; 4 USB 3.0; 1 microfoon/hoofdtelefoonconnector; 1 netspanningsconnector; 1 RJ-45

Beschikbare software

Google Apps omvat Gmail, Agenda, Drive, Documenten, Bladen, Presentaties10

Beveiligingsbeheer

Oog voor veiligheidsslot8

Voeding

65-Watt 85% efficiënt, 100-240 V 50-60 Hz (extern)

Afmetingen

12,6 x 12,4 x 3,9 cm
(Systeemafmetingen variëren afhankelijk van de configuratie en productieverschillen)

Gewicht

0,63 kg
(Systeemgewicht varieert afhankelijk van de configuratie en productieverschillen)

Omgeving

Laag-halogeen

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd; EPEAT®-geregistreerd

Garantie

1 jaar garantie (optionele Care Pack upgrades worden apart verkocht)
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HP Chromebox
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP USB grafische adapter
met twee uitgangen

Vergroot de totale schermruimte en verhoog de productiviteit met twee monitoren dankzij de HP USB grafische adapter
met twee uitgangen, DVI-I en DisplayPort, om schermen in hoge resolutie aan te sturen via één USB 3.0-verbinding naar
uw pc.

Bestelnr.: C5U89AA

HP USB-toetsenbord voor pc

Het nieuwe HP USB-toetsenbord is robuust uitgevoerd voor langdurig dagelijks computergebruik.

HP USB lasermuis, 1000 dpi

De HP USB 1000-dpi lasermuis biedt de snelheid en nauwkeurigheid van lasertracking in een eenvoudig, elegant design
en de nieuwste lasersensortechnologie.

Bestelnr.: QY776AA

Bestelnr.: QY778AA

3 jaar onsite op de volgende
werkdag

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: UQ992E
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HP Chromebox
Messaging, voetnoten
Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
Wordt apart of als optie verkocht.
Chromebox for Meetings wordt apart of als extra optie verkocht. Voor Chromebox for Meetings is een Intel Core i7 processor vereist.
4 Het IWC moet apart worden aangeschaft. Het IWC accepteert geselecteerde schermen tot 61 cm (24 inch) diagonaal en geselecteerde HP Mini desktop pc's, HP thin clients en de HP Chromebox. Raadpleeg de
QuickSpecs voor een lijst van compatibele modellen.
5 Een wireless access point en een internetverbinding zijn vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
1
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Technische specificaties disclaimers
Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Een 64-bits computersysteem is
vereist. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
2 Voor vaste schijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 7 GB wordt gebruikt door het besturingssysteem en is niet vrij beschikbaar.
3 Gigabit Ethernet snelheid kan variëren.
4 Voor 802.11 gebruik zijn een wireless access point en een internetverbinding nodig. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
5 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
6 Geïntegreerde Intel HD video gebruikt een gedeelte van het totale systeemgeheugen voor videoprestaties. Systeemgeheugen dat gereserveerd is voor grafische prestaties, is niet beschikbaar voor gebruik door andere
programma's.
7 Optioneel of als add-on kenmerk.
8 Het HP kabelslot met sleutel is een optionele add-on.
9 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.
10 Internettoegang en een Google-account zijn vereist.
1

Meer informatie op
www.hp.eu/desktops
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Google, Android, Google Drive, het Google logo, Chromebox en Chrome OS zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc., die met toestemming worden
gebruikt. Intel Core en Pentium zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd merk van
de Amerikaanse overheid. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt.
Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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