Φύλλο δεδομένων

Επιτραπέζιος υπολογιστής HP 260 G1 Mini
Μικρό μέγεθος, υψηλή απόδοση, οικονομική τιμή
Ο πλήρως λειτουργικός επιτραπέζιος
υπολογιστής HP Mini 260 σάς
εξοικονομεί χώρο, χάρη στις μικρές
του διαστάσεις, μπορεί να αναπτυχθεί
μαζί με την επιχείρησή σας, διαθέτει
όλα τα απαραίτητα εργαλεία και
διατίθεται σε οικονομική τιμή.

● Windows 8.11
● Επεξεργαστές Intel® Core™ 4ης γενιάς

2

Εργαστείτε με σιγουριά και χωρίς υψηλό κόστος
● Αποκτήστε τον οικονομικό επιτραπέζιο υπολογιστή mini επαγγελματικών προδιαγραφών με το βοηθητικό εξοπλισμό3 και τις
προαιρετικές υπηρεσίες ΗΡ3 που χρειάζεστε, και ενεργειακά αποδοτικούς επεξεργαστές που θα συμβάλλουν στη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας και του αντίστοιχου κόστους.
Μικρές διαστάσεις, μεγάλη ευελιξία
● Η βιομηχανική σχεδίαση αυτού του εύχρηστου επιτραπέζιου υπολογιστή mini, οι ευέλικτες επιλογές τοποθέτησης3 και ο
προαιρετικός βοηθητικός εξοπλισμός3 υποστηρίζουν μια μεγάλη γκάμα χρήσεων, από επιτραπέζια και δημόσια χρήση
υπολογιστή μέχρι ψηφιακή σήμανση.
Ισχύς για υψηλή απόδοση
● Φέρτε εις πέρας τις εργασίες σας με επεξεργαστές 4ης γενιάς2 και γραφικά HD 4400 της Intel®, έχοντας την επιλογή να
αναβαθμίσετε τον επεξεργαστή σας σε Core™ i52 εάν το απαιτεί ο φόρτος εργασίας σας.
Δυνατότητες αναβάθμισης
● Ο βοηθητικός εξοπλισμός και οι δυνατότητες επέκτασης του επιτραπέζιου υπολογιστή HP Mini 260 προσφέρουν πολλές
επιλογές από μία σειρά προϊόντων που καλύπτει όλες τις ανάγκες του εργασιακού σας περιβάλλοντος.
Χαρακτηριστικά
● Συμβάλλετε κι εσείς στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονομώντας παράλληλα χρήματα, με επεξεργαστές που
καταναλώνουν κάτω από τη μισή ενέργεια σε σύγκριση με τους επεξεργαστές άλλων υπολογιστών mini.4
● Επωφεληθείτε από το συμβατό βοηθητικό εξοπλισμό για υπολογιστές HP Mini, με δυνατότητες επέκτασης. Επεκτείνετε τις
επιλογές αποθήκευσης3, προσθέστε θύρες παλαιότερου τύπου με μονάδες επέκτασης, ασφαλίστε τη συσκευή σας με
συστήματα ασφαλούς τοποθέτησης3 ή εξοικονομήστε χώρο χρησιμοποιώντας βάσεις και κέντρα εργασίας.3
● Προστατεύστε την επένδυσή σας και ενεργοποιήστε άμεσα τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας mini από το πληκτρολόγιο, ώστε
να μη χρειάζεται να ανοίγετε περιβλήματα ή να δυσκολεύεστε να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας, όταν αυτό δεν βρίσκεται
κοντά σας.
● Κάντε περισσότερα συνδέοντας δύο οθόνες στις θύρες DisplayPort 1.2 και full HD VGA, και αξιοποιήστε τις 6 θύρες USB για να
συνδέσετε όλες τις περιφερειακές συσκευές που χρειάζεστε.
● Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας από μια σειρά επιλογών Windows, μεταξύ των
οποίων τα Windows 8.11, Windows 71 και οι εκπαιδευτικές εκδόσεις.
● Επιλέξτε μια τυπική μονάδα σκληρού δίσκου ή αναβαθμίστε το σύστημα με μια γρήγορη και αξιόπιστη μονάδα στερεάς
κατάστασης.3
● Ασφαλίστε εύκολα το σύστημά σας σε ασφαλές σημείο χωρίς να χρειάζεστε ειδικό εξοπλισμό. Με βάρος κάτω από 2 λίβρες/0,9
kg, μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθηκεύετε εύκολα τον επιτραπέζιο υπολογιστή mini.
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Επιτραπέζιος υπολογιστής HP 260 G1 Mini Πίνακας
προδιαγραφών

Μορφή

Mini

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 10 Pro)15
Windows 7 Professional 32 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 10 Pro)15
Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
FreeDOS 2.0

Διαθέσιμοι επεξεργαστές3

Intel® Celeron® 2957U με γραφικά Intel HD (1,4 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες), Intel® Core™ i3-4030U με γραφικά Intel HD 4400 (1,9 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες), Intel® Pentium®
3558U με γραφικά Intel HD (1,7 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες)

Chipset

Ενσωματωμένο chipset στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη

Έως 16 GB 4

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

Έως 500 GB SATA (7200 rpm)5
Έως 128 GB SSD SATA5
Έως 32 GB Μονάδα στερεάς κατάστασης M.25,6

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένο: Γραφικά Intel® HD, γραφικά Intel® HD 44007,8,9
(Τα ενσωματωμένα γραφικά εξαρτώνται από τον επεξεργαστή)

Ήχος

DTS Sound+™. Ήχος HD με κωδικοποιητή Realtek ALC221 (όλες οι θύρες είναι στερεοφωνικές), μπροστινές θύρες μικροφώνου και ακουστικών, πίσω θύρες εξόδου ήχου, δυνατότητα πολλαπλής
ροής, εσωτερικό ηχείο

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM, mini κάρτα ασύρματου δικτύου ΗΡ 802.11b/g/n (1x1) PCIe (προαιρετικά)

Υποδοχές επέκτασης

1 mini PCIe

Θύρες και υποδοχές

Μπροστά: 2 USB 3.0, 1 ακουστικών, 1 υποδοχή μικροφώνου/ακουστικών
Πίσω: 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 έξοδος ήχου, 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 RJ-45

Εσωτερικές θέσεις μονάδων

Μία 2,5"

Διαθέσιμο λογισμικό

Μονάδα Absolute Persistence. Οι επαγγελματικοί υπολογιστές της HP διαθέτουν προεγκατεστημένες διάφορες εφαρμογές λογισμικού, όπως: HP Touchpoint Manager, HP Support Assistant, HP
PageLift, πρόγραμμα οδήγησης HP ePrint, Cyberlink Power DVD, Foxit Phantom PDF Express, Security Essentials (Windows 7). Για την πλήρη λίστα του προεγκατεστημένου λογισμικού, ανατρέξτε
στις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος.10,11,12,14

Διαχείριση ασφάλειας

Trusted Platform Module (TPM) 1.2, θηλιά ασφαλείας, κλειδαριά καλωδίου HP UltraSlim (προαιρετικά), κλειδαριά Kensington (προαιρετικά)

Τροφοδοσία Ισχύος

65 W, με απόδοση 89%, ενεργό PFC (εξωτερικό)

Διαστάσεις

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

Βάρος

0,7 kg
(Το ακριβές βάρος εξαρτάται από τη διαμόρφωση)

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® Gold13

Εγγύηση

Επιτόπια υποστήριξη βάσει εγγύησης: Η περιορισμένη εγγύηση ενός έτους (1-1-1) παρέχει επιτόπια υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα για ανταλλακτικά και εργασία για ένα έτος και
περιλαμβάνει δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη 24x7. Η επιτόπια υποστήριξη με εργασία για ένα έτος δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Η υπηρεσία παρέχει κάλυψη έως 5 έτη με την
επιλογή ενός Care Pack. Για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσίας για το προϊόν σας HP, επισκεφτείτε το HP Care Pack Central: www.hp.com/go/cpc
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Επιτραπέζιος υπολογιστής HP 260 G1 Mini

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Μνήμη SODIMM HP 8 GB
PC3-12800 (DDR3-1600
MHz)

Μεγιστοποιήστε την απόδοση του επαγγελματικού σας υπολογιστή με μνήμη HP. Η αναβάθμιση της μνήμης αποτελεί
έναν οικονομικό τρόπο βελτίωσης της απόδοσης του συστήματος χωρίς να απαιτείται αναβάθμιση του επεξεργαστή.

Ενσωματωμένο κέντρο
εργασίας HP για επιτραπέζιο
υπολογιστή Mini και Thin
Client

Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τους μικρούς χώρους εργασίας με έναν επιτραπέζιο HP IWC Mini/Thin Client που σας
επιτρέπει να δημιουργήσετε μια συμπαγή επιτραπέζια λύση, συνδυάζοντας μια οθόνη1 με έναν επιτραπέζιο HP Mini, HP
Thin Client ή HP Chromebox1 και με εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εισόδους από την πρόσοψη.

Κλειδαριά καλωδίου με
κλειδί HP UltraSlim

Ασφαλίστε το HP Ultrabook™ ή το φορητό σας υπολογιστή γρήγορα και εύκολα με την κλειδαριά καλωδίου με κλειδί
HP UltraSlim.

Πληκτρολόγιο USB HP για
PC

Το νέο γκρι πληκτρολόγιο USB HP διαθέτει εντυπωσιακά ανθεκτική σχεδίαση που έχει δημιουργηθεί για άνεση στη
χρήση κατά τις καθημερινές σας επαγγελματικές εργασίες.

Ποντίκι laser USB 1000dpi
HP

Απολαύστε την ταχύτητα και την ακρίβεια της ιχνηλάτησης laser με το κομψό ποντίκι laser USB HP 1000dpi που
ενσωματώνει την τελευταία τεχνολογία ιχνηλάτησης laser.

Επιτόπια υποστήριξη ΗΡ
μόνο για το υλικό με
απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 3 έτη

Υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για
3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.
Αριθμός προϊόντος: U6578E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: B4U40AA

Αριθμός προϊόντος: G1V61AA

Αριθμός προϊόντος: H4D73AA

Αριθμός προϊόντος: QY776AA

Αριθμός προϊόντος: QY778AA
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Επιτραπέζιος υπολογιστής HP 260 G1 Mini
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας

των Windows. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
2 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Απαιτείται σύστημα 64-bit. Η
απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
3 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
4 cpuboss.com: σύγκριση προδιαγραφών Core i3 4030U και Core i3 4130T

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της

λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν
πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
2 Σε αυτό το σύστημα υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 7 Professional και παρέχονται επίσης άδεια και μέσα για το λογισμικό Windows 8.1 Pro. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία έκδοση του λογισμικού Windows τη φορά. Η αλλαγή
μεταξύ εκδόσεων απαιτεί την απεγκατάσταση της μίας έκδοσης για την εγκατάσταση της άλλης. Πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (αρχεία, φωτογραφίες, κ.λπ.) προτού απεγκαταστήσετε και εγκαταστήσετε τα
λειτουργικά συστήματα, για την αποφυγή απώλειας των δεδομένων σας.
3 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η τεχνολογία 64 bit σε
αρχιτεκτονική Intel® απαιτεί σύστημα υπολογιστή με επεξεργαστή, chipset, BIOS, λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης συσκευών και εφαρμογές που υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική Intel® 64. Οι επεξεργαστές δεν θα λειτουργούν (ούτε στα 32 bit)
χωρίς BIOS που να υποστηρίζει την αρχιτεκτονική Intel® 64. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί κριτήριο μέτρησης της απόδοσης.
4 Οι μέγιστες χωρητικότητες μνήμης αναφέρονται σε λειτουργικά συστήματα Windows 64 bit ή Linux. Στα λειτουργικά συστήματα Windows 32 bit, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όλη η μνήμη άνω των 3 GB, λόγω των απαιτήσεων του συστήματος σε πόρους.
5 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 16 GB (για Windows 7) και έως 36 GB (για Windows 8) του δίσκου συστήματος δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης
συστήματος.
6 Η μονάδα SSD M.2 διατίθεται μόνο όταν έχει επιλεγεί ο επεξεργαστής Celeron
7 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
8 Προαιρετικές ή πρόσθετες λειτουργίες.
9 Τα ενσωματωμένα γραφικά Intel HD χρησιμοποιούν μέρος της συνολικής μνήμης του συστήματος για την απόδοση εικόνας. Η μνήμη συστήματος που προορίζεται αποκλειστικά για την απόδοση της εικόνας δεν είναι διαθέσιμη για χρήση από άλλα
προγράμματα.
10 Για το ePrint απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint (για τη λίστα των υποστηριζόμενων εκτυπωτών, εγγράφων και τύπων εικόνας και για άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το HP
ePrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/businessmobileprinting)
11 Για τον HP Support Assistant απαιτούνται Windows 7 ή νεότερη έκδοση και πρόσβαση στο Internet.
12 Για το HP PageLift απαιτούνται Windows 7 ή νεότερη έκδοση.
13 Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.
14 Το HP Touchpoint Manager υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα Android™, iOS και Windows, καθώς και επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, tablet και smartphone διαφόρων κατασκευαστών. Δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες/περιοχές. Ανατρέξτε
στη διεύθυνση www.hp.com/touchpoint για πληροφορίες διαθεσιμότητας. Για το Touchpoint Manager απαιτείται η αγορά συνδρομής. Τα Out-of-band HP only Wipe, Lock, Unlock και η αναφορά κωδικών σφαλμάτων κατά την εκκίνηση του BIOS προβλέπεται να
είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένους υπολογιστές HP και απαιτούν σύνδεση στο Internet, τεχνολογία Intel® vPro™ και λειτουργίες σε καταστάσεις S3/αναστολής, S4/αδρανοποίησης και S5/απενεργοποίησης. Οι μονάδες SATA διαγράφονται. Δεν υποστηρίζεται η
απομακρυσμένη διαγραφή μονάδων αυτόματης κρυπτογράφησης με ενεργοποιημένη την κρυπτογράφηση υλικού.
15 Σε αυτό το σύστημα υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 7 Professional και παρέχονται επίσης άδεια και μέσα για το λογισμικό Windows 10 Pro. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία έκδοση του λογισμικού Windows τη φορά. Η αλλαγή
μεταξύ εκδόσεων απαιτεί την απεγκατάσταση της μίας έκδοσης για την εγκατάσταση της άλλης. Πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (αρχεία, φωτογραφίες, κ.λπ.), προτού απεγκαταστήσετε και εγκαταστήσετε τα λειτουργικά
συστήματα, ώστε να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/desktops
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν
πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Οι ονομασίες Intel, Pentium και Core είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η ονομασία ENERGY STAR είναι
σήμα κατατεθέν της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και
χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://patents.dts.com.
Κατασκευάστηκε κατόπιν άδειας από την DTS Licensing Limited. Οι ονομασίες DTS, Symbol και ο συνδυασμός των ονομασιών DTS και Symbol είναι σήματα
κατατεθέντα, ενώ η ονομασία DTS Sound+ είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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