Datasheet

HP 260 G1 Mini desktop pc
Compact model, sterke performance, scherpe prijs
De compleet functionele HP 260
Desktop Mini pc is een compacte,
ruimtebesparende pc die met uw
bedrijf meegroeit en alle handige tools
bevat die u nodig heeft, voor een lage
prijs.

● Windows 8.11
● 4e generatie Intel® Core™-processors

2

Werk prettig zonder hoge kosten
● Kies de voordelige en zakelijke desktop mini met de accessoires3 en optionele HP services3 die u nodig heeft en energiezuinige
processors om te besparen op de stroomkosten.
Compact ontwerp, veelzijdige mogelijkheden
● De moderne en compacte desktop mini met flexibele bevestigingsopties3 en optionele accessoires3 is op veel manieren
inzetbaar: bijvoorbeeld als desktop pc, als computer voor openbare ruimten en voor digital signage.
Pure performance
● Voer taken snel uit met 4e generatie Intel®-processors2 en HD 4400 Graphics, met upgrademogelijkheid naar Core™ i52 als dat
nodig is.
Ruimte voor uitbreiding
● Er zijn diverse accessoire- en uitbreidingsopties voor de HP 260 Desktop Mini binnen één productlijn, voor de uiteenlopende
behoeften van uw werkomgeving.
Pluspunten
● Help het stroomverbruik en de kosten te reduceren met processors die minder dan half zoveel stroom gebruiken als die in andere
mini pc's.4
● Benut de compatibele accessoires en uitbreidingsopties voor de HP Mini. Sluit meer opslagopties aan3, voeg legacy-poorten toe
met uitbreidingsmodules, beveilig uw pc met vergrendelingsopties3 of bespaar ruimte met een standaard of Work Center.3
● Bescherm uw apparaat en start uw desktop mini op vanaf het toetsenbord, zonder de kast te openen of op de aan-uitknop te
drukken.
● Doe meer op twee schermen met DisplayPort 1.2 en full HD VGA-poorten en gebruik 6 USB-poorten om alle randapparaten aan
te sluiten die u nodig heeft.
● Kies het gewenste besturingssysteem uit een reeks Windows-opties zoals Windows 8.11, Windows 71 en versies voor het
onderwijs.
● Kies een standaard vaste schijf of upgrade naar een snelle, betrouwbare solid-state schijf.3
● Zet uw systeem op een veilige plaats vast, zonder verrijdbaar plateau. Met een gewicht van nog geen 0,9 kg is de desktop mini
gemakkelijk mee te nemen en op te bergen.

Datasheet

HP 260 G1 Mini desktop pc Specificatietabel

Model

Mini

Beschikbaar
besturingssysteem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (beschikbaar via downgraderechten van Windows 10 Pro)15
Windows 7 Professional 32 (beschikbaar via downgraderechten van Windows 10 Pro)15
Windows 7 Professional 64 (beschikbaar via downgraderechten van Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (beschikbaar via downgraderechten van Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
FreeDOS 2.0

Beschikbare processors3

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

Chipset

Chipset is geïntegreerd op de processor

Maximum geheugen

Tot 16 GB 4

Geheugenslots

2 SODIMM

Interne opslag

Tot 500 GB SATA (7200-rpm)5
Tot 128 GB SATA SSD5
Tot 32 GB M.2 SSD5,6

Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerd: Intel® HD Graphics; Intel® HD Graphics 44007,8,9
(Geïntegreerde videokaart is afhankelijk van processor)

Audio

DTS Sound+™. HD audio met Realtek ALC221 codec (alle poorten zijn stereo), microfoon- en hoofdtelefoonpoorten aan voorzijde, audio-lijnuitgang achter, ondersteuning voor multi-streaming,
interne luidspreker

Communicatie

Geïntegreerd Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM; HP 802.11b/g/n (1 x 1) wireless PCIe-minikaart (optioneel)

Uitbreidingsslots

1 mini-PCIe

Poorten en connectoren

Voor: 2 USB 3.0; 1 headset; 1 microfoon/hoofdtelefoonconnector
Achter: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 audio-lijnuitgang; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 RJ-45

Interne schijfposities

Eén 2,5-inch

Beschikbare software

Absolute Persistence module; Zakelijke pc's van HP worden geleverd met tal van programma's als: HP Touchpoint Manager, HP Support Assistant, HP PageLift, HP ePrint Driver, CyberLink Power DVD,
Foxit Phantom PDF Express, Microsoft Security Essentials (Windows 7). Raadpleeg voor een compleet overzicht van de voorgeïnstalleerde software het Quick Specs-document van dit
product.10,11,12,14

Beveiligingsbeheer

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; oog voor beveiligingskabel; HP UltraSlim kabelslot (optioneel); Kensington-slot (optioneel)

Voeding

65-Watt 89% efficiënte actieve PFC (extern)

Afmetingen

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

Gewicht

700 gr
(Het exacte gewicht is afhankelijk van de configuratie)

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerde en EPEAT® Gold-geregistreerde configuraties beschikbaar13

Garantie

Onsite garantie: Een jaar (1-1-1) garantie omvat één jaar onsite service op de volgende werkdag voor onderdelen en arbeid en gratis 24 x 7 telefonische support. Eén jaar onsite en arbeid zijn niet in
alle landen beschikbaar. Service is uitbreidbaar tot 5 jaar via een Care Pack. Raadpleeg om het juiste serviceniveau voor uw HP product te kiezen HP Care Pack Central: www.hp.com/go/cpc
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 8 GB PC3-12800
(DDR3-1600 MHz)
SODIMM-geheugen

HP geheugen optimaliseert de prestaties van uw business pc. Upgraden van het geheugen is een kosteneffectieve
methode om de systeemprestaties te verhogen zonder de processor te upgraden.

HP Integrated Work Center
voor desktop Mini en thin
client

Benut kleine werkplekken beter door een compacte desktopoplossing te creëren met een HP IWC desktop Mini/thin client
– bestaande uit een monitor1 en een HP desktop Mini, HP Thin Client of HP Chromebox1 – waarop alle poorten vanaf de
voorzijde toegankelijk zijn.

HP Ultraslim kabelslot met
sleutel

Zet uw HP Ultrabook™ of laptop snel en gemakkelijk vast met het HP Ultraslim kabelslot met sleutel.

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.: B4U40AA

Bestelnr.: G1V61AA

Bestelnr.: H4D73AA

Bestelnr.: QY776AA

Bestelnr.: QY778AA

HP 3 jaar, onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag, alleen
voor desktop pc

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: U6578E
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Messaging, voetnoten
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Kijk op

http://www.microsoft.com.
2 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.
3 Worden apart of als optie verkocht.
4 cpuboss.com: specificatievergelijking van de Core i3 4030U en de Core i3 4130T

Technische specificaties disclaimers
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10

wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
2 Op dit systeem is Windows 7 Professional software voorgeïnstalleerd. Daarnaast worden een licentie en media voor Windows 8.1 Pro software meegeleverd. U kunt slechts één versie van de Windows software tegelijk gebruiken. Als u tussen de versies wilt
wisselen, moet u de ene versie verwijderen en de andere versie installeren. Om dataverlies te voorkomen moet u een backup maken van al uw data (bestanden, foto's, enz.) voordat u een besturingssysteem verwijdert en installeert.
3 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. Voor 64-bits computergebruik op Intel®-architectuur is een computer nodig met
een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel® 64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64 ondersteunt. De prestaties variëren,
afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
4 Maximum geheugencapaciteit voor Windows 64-bits besturingssystemen of Linux. Met Windows 32-bits besturingssystemen is geheugen boven 3 GB mogelijk niet volledig beschikbaar wegens systeembronvereisten.
5 Voor vaste schijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 16 GB (voor Windows 7) en tot 36 GB (voor Windows 8) van de systeemschijf is gereserveerd voor de systeemherstelsoftware.
6 M.2 SSD is alleen beschikbaar bij de Celeron-processor
7 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
8 Als optioneel onderdeel of als uitbreidingsonderdeel.
9 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.
10 Voor ePrint zijn een internetverbinding naar een HP webprinter en registratie van een HP ePrint-account vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op
www.hp.com/go/businessmobileprinting)
11 Voor HP Support Assistant zijn Windows 7 of een latere editie en internettoegang vereist.
12 Voor HP PageLift is Windows 7 of een hogere editie vereist.
13 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.
14 HP Touchpoint Manager ondersteunt Android™-, iOS- en Windows-besturingssystemen en pc's, notebooks, tablets en smartphones van meerdere fabrikanten. Niet in alle landen beschikbaar, zie www.hp.com/touchpoint voor informatie over de beschikbaarheid.
Voor Touchpoint Manager moet een abonnement worden aangeschaft. Out-of-band wissen, vergrendeling, ontgrendeling en rapportage van BIOS-foutcodes, exclusief van HP, zal beschikbaar zijn op geselecteerde HP pc's en vereist een internetverbinding, Intel®
vPro™-technologie en -functies in S3/standby, S4/slaapstand en S5/zacht uitschakelen. SATA-schijven worden gewist. Op afstand wissen van zelf-versleutelende schijven met actieve hardware-encryptie wordt niet ondersteund.
15 Op dit systeem is Windows 7 Professional-software voorgeïnstalleerd, daarnaast worden een licentie en media voor Windows 10 Pro-software meegeleverd. U kunt slechts één versie van de Windows-software tegelijk gebruiken. Als u tussen de versies wilt
wisselen, moet u de ene versie de-installeren en de andere versie installeren. Om dataverlies te voorkomen moet u een back-up maken van al uw data (bestanden, foto's, enz.) voordat u een besturingssysteem de-installeert en installeert.

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.

Meld u aan voor 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.
Intel, Pentium en Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van
de United States Environmental Protection Agency. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in
licentie wordt gebruikt. Kijk voor DTS-patenten op http://patents.dts.com. Geproduceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het logo en de
combinatie van DTS en het logo zijn geregistreerde handelsmerken en DTS Sound+ is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle
overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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