Specifikace

Stolní počítač HP 260 G1 Mini
Malá velikost, velký výkon, příznivá cena
Plně funkční stolní počítač HP 260 Mini
poskytuje výhody prostorově
úsporného designu, který může růst
spolu s vaším podnikáním, a je
vybaven základní nástroji za
dostupnou cenu.

● Windows 8.11
● Procesory Intel® Core™ 4. generace

2

Pracujte s důvěrou bez zbytečných nákladů
● Získejte cenově dostupný stolní počítač Mini připravený k pracovnímu nasazení, včetně potřebných příslušenství3 a volitelných
služeb HP3 a úsporných procesorů pro snížení energetických nákladů.
Kompaktní provedení, velký univerzál
● Průmyslový design kompaktního stolního počítače Mini s různými možnostmi montáže3 a volitelnými příslušenstvími3 podporuje
širokou řadu způsobů použití, počínaje klasickým stolním počítačem, přes veřejný počítač až po digitální zobrazovací zařízení.
Úctyhodný výkon
● Zpracovávejte úlohy s procesory Intel® 4. generace2 a grafickou kartou HD 4400, s možností upgradu na procesor Core™ i52,
pokud to bude vyžadovat vaše pracovní zatížení.
Připraven k rozšíření
● Systém příslušenství a možnosti rozšíření stolního počítače HP 260 Mini poskytují několik možností v jednom produktu, které
splní rozmanité nároky vašeho pracovního prostředí.
Funkce
● Udělejte něco pro snížení spotřeby energie a nákladů s procesory, které přispívají až k polovičnímu snížení spotřeby energie ve
srovnání s jinými počítači řady Mini.4
● Využijte možnosti rozšíření o kompatibilní příslušenství HP Mini. Rozšiřte možnosti ukládání,3 přidejte porty na podporu starších
zařízení s rozšiřujícími moduly, pomozte zabezpečit vaše zařízení pomocí bezpečnostních úchytů3 nebo si na stole udělejte více
místa s použitím podstavců a pracovních center.3
● Pomozte chránit svou investici a pohodlně napájejte svůj stolní počítač Mini přímo z klávesnice, abyste nemuseli otevírat kryty
nebo namáhavě hledat tlačítko napájení, když je mimo dosah.
● Pracujte produktivněji na dvou monitorech s porty DisplayPort 1.2 a Full HD VGA, navíc máte k dispozici 6 portů USB k připojení
všech nezbytných periferních zařízení.
● Vyberte si operační systém Windows, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám – k dispozici máte Windows 8.11, Windows 71 a
edice pro vzdělávání.
● Vyberte si standardní pevný disk nebo upgradujte na rychlou a spolehlivou diskovou jednotku SSD.
● Snadno zabezpečte váš počítač na místě, bez nutnosti vozíkového systému. S hmotností nižší než 2 lb/0,9 kg se stolní počítač
Mini snadno přenáší a ukládá.
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Stolní počítač HP 260 G1 Mini Tabulka s
technickými údaji

Provedení

Mini

Dostupný operační systém

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Systém Windows 7 Professional 64 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 10 Pro)15
Systém Windows 7 Professional 32 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 10 Pro)15
Systém Windows 7 Professional 64 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 8.1 Pro)2
Systém Windows 7 Professional 32 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
FreeDOS 2.0

Dostupné procesory3

Procesor Intel® Celeron® 2957U s grafickou kartou Intel HD (1,4 GHz, 2 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor Intel® Core™ i3-4030U s grafickou kartou Intel HD 4400 (1,9 GHz, 3 MB mezipaměti, 2
jádra); Procesor Intel® Pentium® 3558U s grafickou kartou Intel HD (1,7 GHz, 2 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Čipová sada integrovaná s procesorem

Maximální paměť

Max. 16 GB 4

Paměťové sloty

2 sloty SODIMM

Interní paměť

Max. 500 GB SATA (7 200 ot./min)5
Max. 128 GB Jednotka SSD SATA5
Max. 32 GB M.2 SSD5,6

Dostupná grafika

Integrováno: Grafická karta Intel® HD; Grafická karta Intel® HD 44007,8,9
(Integrovaná grafika závisí na procesoru)

Zvuk

DTS Sound+™. HD zvuk s kodekem Realtek ALC221 (všechny porty jsou stereofonní), vpředu porty pro mikrofon a sluchátka, vzadu porty pro zvukový linkový výstup, podpora více datových proudů,
interní reproduktor

Komunikace

Integrovaná síťová karta Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM; Bezdrátová síťová minikarta HP 802.11b/g/n (1x1) PCIe (volitelně)

Rozšiřující sloty

1 mini PCIe

Porty a konektory

Vpředu: 2 porty USB 3.0; 1 vstup pro sluchátka; 1 konektor pro sluchátka a mikrofon
Vzadu: 2 porty USB 2.0; 2 porty USB 3.0; 1 zvukový linkový výstup; 1 port VGA; 1 port DisplayPort; 1 port RJ-45

Pozice interních jednotek

1x 6,4 cm (2,5")

Dostupný software

Modul Absolute Persistence; Firemní počítače HP jsou dodávány s širokou škálou softwarových titulů, včetně: HP Touchpoint Manager, HP Support Assistant, HP PageLift, HP ePrint Driver, Cyberlink
Power DVD, Foxit Phantom PDF Express, Microsoft Security Essentials (Windows 7). Úplný seznam předinstalovaného softwaru najdete ve stručných specifikacích produktu.10,11,12,14

Správa zabezpečení

Modul Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Security Loop; Lankový zámek HP UltraSlim (volitelně); Zámek Kensington (volitelně)

Napájení

Aktivní zdroj PFC 65 W s 89% účinností (externí)

Rozměry

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

Hmotnost

0,7 kg
(Přesná hmotnost závisí na konkrétní sestavě.)

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

K dispozici konfigurace s certifikací ENERGY STAR® a registrací EPEAT® Gold13

Záruka

Záruka opravy u zákazníka: Součástí jednoleté (1-1-1) omezené záruky je 1 rok záruky na součásti a práci u zákazníka následující pracovní den a bezplatná nepřetržitá telefonní podpora. Jednoletá
záruka na součásti a práci není k dispozici ve všech zemích. Službu lze prodloužit až na 5 let pomocí volitelné služby Care Pack. Chcete-li k produktu HP zvolit pro vás tu správnou prodlouženou
službu, navštivte centrálu služeb HP Care Pack: www.hp.com/go/cpc
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Paměť HP 8 GB PC3-12800
(DDR3 - 1600 MHz) SODIMM

Maximalizujte výkon svého firemního počítače s pamětí HP. Upgrade paměti je nenákladným způsobem zvýšení výkonu
systému bez nutnosti upgradu procesoru.

Integrované pracovní
centrum HP pro stolní
počítač Mini a tenkého
klienta

Malé pracovní prostory můžete maximálně využít se stolním počítačem HP IWC Mini nebo tenkým klientem, který vám
umožní vytvořit kompaktní stolní řešení díky spojení displeje1 a stolního počítače HP Mini, tenkého klienta nebo počítače
HP Chromebox1. Získáte tak pohodlný přístup ke všem jeho vstupům z přední strany.

Lankový zámek HP Ultraslim
Keyed Cable Lock

Zabezpečte své zařízení HP Ultrabook™ nebo přenosný počítač HP rychle a snadno pomocí lankového zámku HP
Ultraslim Keyed Cable Lock.

USB klávesnice HP pro
počítač

Nová klávesnice HP USB nabízí špičkový a odolný design navržený pro snadné každodenní používání ve firemním
výpočetním prostředí.

Laserová myš HP USB,
1000 dpi

Zajistěte si rychlost a přesnost laserového snímání v jednoduché a elegantní podobě laserové myši HP USB s rozlišením
1000 dpi představující nejnovější pokrok v technologii laserového snímání.

3 roky hardwarové podpory
HP s reakcí následující
pracovní den v místě
instalace pouze pro stolní
produkty

Získejte pro své zařízení tříletou možnost opravy na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti
HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Číslo produktu: U6578E

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: B4U40AA

Číslo produktu: G1V61AA

Číslo produktu: H4D73AA

Číslo produktu: QY776AA

Číslo produktu: QY778AA
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Poznámky pod čarou se zprávami
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů nebo softwaru.

Podrobnosti naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
2 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Je vyžadován 64bitový výpočetní systém. Výkon se může lišit v závislosti na
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.
3 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
4 cpuboss.com: porovnání specifikací procesoru Core i3 4030U s procesorem Core i3 4130T

Technické specifikace zřeknutí
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo

aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
2 Tento systém má předinstalovaný software Windows 7 Professional a dodává se s licencí a médii pro software Windows 8.1 Pro. V jednu chvíli můžete používat pouze jednu verzi softwaru Windows. Budete-li chtít přejít z jedné verze na druhou, musíte jednu verzi
odinstalovat a druhou nainstalovat. Před odinstalací a instalací operačního systému musíte zálohovat všechna data (soubory, fotografie apod.), aby nedošlo k jejich ztrátě.
3 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. K využití 64bitové architektury Intel® je zapotřebí počítač, jehož procesor, čipová
sada, systém BIOS, operační systém, ovladače a aplikace podporují architekturu Intel® 64. Procesory nebudou fungovat bez systému BIOS s podporou architektury Intel® 64 (ani v 32bitovém režimu). Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a
softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí představovat úroveň výkonu.
4 Maximální kapacity paměti předpokládají použití 64bitového operačního systému Windows nebo systému Linux. U 32bitových operačních systémů Windows nemusí být paměť větší než 3 GB plně dostupná, neboť je z části využívaná systémovými prostředky.
5 V případě pevných disků: 1 GB = 1 miliarda bajtů. TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 16 GB (Windows 7) nebo až 36 GB (Windows 8) systémového disku je vyhrazeno pro software k obnovení systému.
6 Disková jednotka SSD M.2 je k dispozici pouze při výběru procesoru Celeron
7 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.
8 Volitelné nebo doplňkové funkce.
9 Integrovaná grafika Intel HD využívá část celkové paměti systému pro grafický výkon. Systémová paměť vyhrazená pro grafické výpočty není programům k dispozici pro jiné účely.
10 Funkce ePrint vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP a registraci účtu HP ePrint (seznam způsobilých partnerů, podpůrné dokumenty, typy obrázků a další podrobnosti o službě HP ePrint najdete na stránce
www.hp.com/go/businessmobileprinting)
11 HP Support Assistant vyžaduje systém Windows 7 nebo novější a přístup k internetu.
12 HP PageLift vyžaduje systém Windows 7 nebo novější.
13 Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce www.epeat.net.
14 HP Touchpoint Manager podporuje operační systémy Android™, iOS a Windows a počítače, notebooky, tablety a smartphony od různých výrobců. Není k dispozici ve všech zemích. Informace o dostupnosti naleznete na stránce www.hp.com/touchpoint.
Touchpoint Manager vyžaduje zakoupení předplatného. Funkce HP pouze v podobě smazání, zamknutí, odemknutí a hlášení chybových kódů systému BIOS při spuštění bude k dispozici na vybraných počítačích HP a vyžaduje připojení k internetu, technologii Intel®
vPro™ a funguje v režimech S3/spánku, S4/hibernace a S5/měkkého vypnutí. Jednotky SATA jsou smazány. Vzdálené smazání diskových jednotek s vlastním šifrováním, které mají aktivní hardwarové šifrování, není podporováno.
15 Tento systém má předinstalovaný software Windows 7 Professional a dodává se s licencí a médii pro software Windows 10 Pro. V jednu chvíli můžete používat pouze jednu verzi softwaru Windows. Budete-li chtít přejít z jedné verze na druhou, musíte jednu
verzi odinstalovat a druhou nainstalovat. Před odinstalováním a instalací operačního systému musíte zálohovat všechna data (soubory, fotografie apod.), aby nedošlo k jejich ztrátě.

Více informací na
www.hp.eu/desktops
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny
v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Intel, Core a Pentium jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná
ochranná známka agentury U.S. EPA (Environmental Protection Agency). Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost
Hewlett-Packard užívá na základě licence. Informace o patentech DTS najdete na stránce http://patents.dts.com. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing
Limited. DTS, symbol a značka DTS společně se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS Sound+ je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS,
Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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