Dataark

HP 260 G1 Desktop Mini-pc
Kompakt størrelse, stor ydeevne, overkommelig pris
Med den fuldt funktionelle HP 260
Desktop Mini PC får du et
pladsbesparende design, der kan
vokse i takt med virksomheden og er
udstyret med de værktøjer, du har
brug for, til en overkommelig pris.

● Windows 8.11
● 4. generation af Intel® Core™-processorer

2

Arbejd med ro i sindet uden store omkostninger
● Du får en mini-pc, som er klar til erhvervsbrug, til en overkommelig pris med det tilbehør3 og de HP-tjenester3 (tilbehør), du har
brug for. Derudover hjælper de energibesparende processorer dig med at reducere eludgifterne.
Lille enhed, stor fleksibilitet
● Den kompakte, stationære mini-pc's industrielle design med fleksible monteringsmuligheder3 og tilbehør3 gør den anvendelig i
mange sammenhænge – på skrivebordet, i offentligheden og til digital skiltning.
Stærk og effektiv
● Arbejdsopgaverne udføres med Intel®-processorer2 af 4. generation og HD 4400-grafikkort, og du kan opgradere til Core™ i52,
hvis arbejdspresset kræver det.
Klar til udvidelser
● Systemet af tilbehør og udvidelsesmuligheder på HP 260 Desktop Mini giver dig flere valgmuligheder inden for en enkelt
produktlinje og opfylder de behov, der stilles i forskellige arbejdsmiljøer.
Indeholder
● Processorerne, der bruger mindre end halvt så meget strøm som processorerne i andre mini-pc'er4, bidrager til at mindske
energiforbruget og -udgifterne.
● Udnyt udvidelsesmulighederne og det kompatible minitilbehør fra HP. Udvid lagringsmulighederne,3 tilføj ældre porte vha.
udvidelsesmoduler, beskyt enheden med sikkerhedsbeslag,3 og få pladsen på skrivebordet tilbage vha. stativer og andre
hjælpemidler.3
● Du beskytter din investering ved at tænde mini-pc'en direkte på tastaturet, så du ikke behøver at åbne kabinettet eller strække
dig efter tænd/sluk-knappen, når du ikke kan nå den.
● Med DisplayPort 1.2- og VGA-porten i fuld HD kan du tilslutte to skærme og få mere fra hånden, og med de 6 USB-porte kan du
tilslutte alle de eksterne enheder, du har brug for.
● Vælg det operativsystem, der passer bedst til dine behov, blandt de forskellige Windows-muligheder, herunder Windows 8.1 1,
Windows 7 1 og uddannelsesudgaver.
● Vælg en almindelig harddisk, eller opgrader til et hurtigt og stabilt Solid State-drev.3
● Du kan nemt sikre systemet på et sikkert sted uden behov for en vogn. Med en vægt på under 0,9 kg er mini-pc'en nem at bære
og opbevare.
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HP 260 G1 Desktop Mini-pc 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)15
Windows 7 Professional 32 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro)15
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
FreeDOS 2.0

Tilgængelige processorer3

Intel® Celeron® 2957U med Intel HD-grafikkort (1,4 GHz, 2 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i3-4030U med Intel HD Graphics 4400 (1,9 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Pentium® 3558U med Intel
HD-grafikkort (1,7 GHz, 2 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er integreret med processoren

Maksimal hukommelse

Op til 16 GB 4

Hukommelsessokler

2 SODIMM

Internt storage

Op til 500 GB SATA (7200 o/m)5
Op til 128 GB SATA SSD5
Op til 32 GB M.2 SSD5,6

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD-grafikkort; Intel® HD Graphics 44007,8,9
(Integreret grafik afhænger af processoren)

Lyd

DTS Sound+™. HD-lyd med Realtek ALC221-codec (alle udgange er i stereo), mikrofon- og hovedtelefonstik på forsiden, stik til udgående lyd på bagsiden, mulighed for multi-streaming, intern
højttaler

Kommunikation

Integreret Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM; HP 802.11b/g/n (1x1) PCIe-minikort til trådløst netværk (tilbehør)

Udvidelsesstik

1 mini PCIe

Porte og stik

Foran: 2 USB 3.0; 1 headset; 1 mikrofon-/hovedtelefonstik
Bagpå: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 lydudgang; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 RJ-45

Interne drevbåse

Ét 2,5"

Tilgængelig software

Absolute Persistence-modul; HP-pc'er til virksomheder leveres med flere forskellige softwaretitler, bl.a.: HP Touchpoint Manager, HP Support Assistant, HP PageLift, HP ePrint Driver, Cyberlink Power
DVD, Foxit Phantom PDF Express og Microsoft Security Essentials (Windows 7). Du kan se en komplet liste over den forudinstallerede software i oversigten over produktspecifikationerne.10,11,12,14

Sikkerhedsstyring

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; sikkerhedskabel; HP UltraSlim-kabellås (tilbehør); Kensington-lås (tilbehør)

Strømforsyning

65 W, effektivitetsgrad på 89 %, aktiv PFC (ekstern)

Mål

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

Vægt

0,7 kg
(Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen)

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-certificerede og EPEAT® Gold-registrerede konfigurationer13

Garanti

På stedet-garanti: Med 1 års (1-1-1) begrænset garanti får du ét år med service næste hverdag på stedet, der dækker reservedele og arbejdskraft og gratis telefonsupport døgnet rundt. Service i ét
år næste hverdag på stedet med arbejdskraft fås ikke i alle lande. Der kan fås serviceperioder på op til 5 år, når der vælges en Care Pack. Du kan vælge den rette service til dit HP-produkt ved at
besøge HP Care Pack Central: www.hp.com/go/cpc
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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 integreret driftscenter til
Desktop Mini og tynd klient

Få mest muligt ud af mindre arbejdspladser, og skab en kompakt løsning på skrivebordet med HP IWC Desktop Mini/Thin
Client ved at kombinere en skærm1 med HP Desktop Mini, HP Thin Client eller HP Chromebox1, og du får praktisk
frontadgang til alle indgangene.

Produktnummer: B4U40AA

Produktnummer: G1V61AA

HP UltraSlim-kabellås med
nøgle

Din HP Ultrabook™ eller bærbar pc sikres hurtigt og let med HP Ultraslim-kabellås med nøgle.

HP USB-tastatur til pc

Det nye HP USB-tastatur har et fantastisk, robust design, der giver problemfri hverdagsbrug til virksomhedscomputere.

HP USB 1000dpi-lasermus

Nyd godt af lasertrackingens fart og nøjagtighed i et elegant design med HP USB 1000 dpi-lasermusen – det nyeste
inden for laserfølerteknologien.

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: QY776AA

Produktnummer: QY778AA

HP 3 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
kun desktops

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

3 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U6578E
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Fodnoter
1 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at få fuldt udbytte af Windows-funktionaliteten. Besøg http://www.microsoft.com.
2 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-computersystem påkrævet. Ydeevnen afhænger af hardware- og

softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
3 Sælges separat eller som tilbehør.
4 cpuboss.com: Sammenligning af specifikationer for Core i3 4030U og Core i3 4130T

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 8.1 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 styresystemer for at undgå tab af data.
3 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. 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. Intel's nummerering er ikke et mål for højere ydelse.
4 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.
5 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 16 GB (Windows 7) eller op til 36 GB (Windows 8) af systemdisken er reserveret til systemgendannelsessoftware.
6 M.2 SSD er kun tilgængelig, når der vælges Celeron-processor
7 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
8 Valgfrit eller tilbehør.
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 HP ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/businessmobileprinting kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre
oplysninger om HP ePrint)
11 HP Support Assistant kræver Windows 7 eller nyere udgave og internetadgang.
12 HP PageLift kræver Windows 7 eller nyere udgave.
13 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.
14 HP TouchPoint Manager understøtter Android™-, iOS- og Windows-operativsystemerne samt pc'er, bærbare pc'er, tablet-pc'er og smartphones fra forskellige producenter. Findes ikke i alle lande. Læs mere om lagerføring på www.hp.com/touchpoint. Touchpoint
Manager kræver køb af abonnement. HP's egne funktioner til sletning, låsning, oplåsning og rapportering af BIOS-startfejlkoder uden for båndet (out-of-band) vil efter planerne blive tilgængelige på udvalgte HP-pc'er og kræver en internetforbindelse samt Intel®
vPro™-teknologi og -funktioner i S3/slumre-, S4/dvale- og S5/standbytilstand. SATA-drev slettes. Fjernsletning af selvkrypterende drev med hardwarekryptering understøttes ikke.
15 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.

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
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser i dette dokument.
Intel, Pentium og Core er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. ENERGY STAR er et registreret varemærke tilhørende det amerikanske
miljøagentur (U.S. Environmental Protection Agency). Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og benyttes af Hewlett-Packard Company i henhold
til en licensaftale. Du kan finde oplysninger om DTS-patenter på http://patents.dts.com. Fremstillet i henhold til en licensaftale med DTS Licensing Limited. DTS,
symbolet samt DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS Sound+ er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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