Podatkovni list

Namizni računalnik HP 260 G1 Mini
Majhna velikost, velika zmogljivost, ugodna cena
Popolnoma funkcionalen računalnik
HP 260 Desktop Mini ne zaseda veliko
prostora in lahko raste vzporedno z
vašim poslovanjem ter vam zagotavlja
vsa osnovna orodja, ki jih potrebujete,
za ugodno ceno.

● Windows 8.11
● Procesorji Intel® Core™ 4. generacije
2

Delajte samozavestno brez stroškov
● Zagotovite si mini namizni računalnik, pripravljen za pisarniško delo po ugodni ceni, dodatno opremo3 in izbrane storitve HP3 ter
energijsko varčne procesorje, s katerimi boste privarčevali stroške za energijo.
Majhna oblika, raznolika uporaba
● Industrijska oblika kompaktnega mini namiznega računalnika s prilagodljivimi možnostmi montaže3 in izbirno dodatno opremo3
omogočajo raznoliko uporabo: napravo lahko uporabljate kot namizni in javni računalnik ali digitalno prikazovanje.
Moč delovanja
● Uporabljajte procesorje2 Intel® 4. generacije in grafične kartice HD 4400 z možnostjo razširitve na Core™ i52, če tako zahteva vaše
delo.
Možnost rasti
● Sistem dodatne opreme in razširitvenih pripomočkov računalnika HP 260 Desktop Mini zagotavlja različne možnosti uporabe ene
linije izdelkov, s katerimi lahko pokrijete vse potrebe svojega delovnega okolja.
Posebnosti
● Tudi vi lahko prispevate k zmanjšanju porabe energije in stroškov s procesorji, ki porabijo več kot polovico manj energije kot drugi
mini osebni računalniki.4
● Izkoristite razširljivo in združljivo dodatno opremo za HP mini. Razširite možnosti shranjevanja,3 dodajte vrata za starejše naprave
z razširitvenimi moduli, zaščitite napravo z varnostnimi nosilci3 ali prihranite prostor na mizi s stojali in delovnimi centri.3
● Poskrbite za varnost svoje naložbe: napajajte mini namizni računalnik neposredno iz tipkovnice, tako da vam ni treba odpirati
omaric ali se stegovati za stikalom za vklop/izklop, ko je zunaj vašega dosega.
● V vrata DisplayPort 1.2 in HD VGA priključite po dva zaslona, vse ostale periferne naprave, ki jih potrebujete, pa priklopite v
preostalih 6 vrat USB.
● Izberite operacijski sistem Windows, ki najbolj ustreza vašim potrebam: Windows 8.11, Windows 71 in izobraževalne izdaje
sistema.
● Izberite standardni trdi disk ali ga nadgradite na hiter in zanesljiv SSD (solid state drive).3
● Preprosto zavarujte svoj sistem na varnem mestu brez posebnega premičnega stojala. Z manj kot 0,9 kg/2 funta lahko mini
namizni računalnik preprosto prenašate in shranjujete.
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Namizni računalnik HP 260 G1 Mini Tabela
specifikacij

Lastnosti oblike

Mini

Razpoložljiv operacijski
sistem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 10 Pro)15
Windows 7 Professional 32 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 10 Pro)15
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
FreeDOS 2.0

Razpoložljivi procesorji3

Intel® Celeron® 2957U z grafično kartico Intel HD (1,4 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i3-4030U z grafično kartico Intel HD 4400 (1,9 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel®
Pentium® 3558U z grafično kartico Intel HD (1,7 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Vezje, vgrajeno v procesor

Največja velikost pomnilnika

Največ 16 GB 4

Pomnilniške reže

2 SODIMM

Notranji pomnilnik

Največ 500 GB SATA (7200 obr/min)5
Največ 128 GB SATA SSD5
Največ 32 GB Pogon SSD M.25,6

Razpoložljiva grafika

Vgrajen: Grafična kartica Intel® HD; Grafična kartica Intel® HD 44007,8,9
(Vgrajene grafične zmožnosti so odvisne od procesorja)

Zvočna kartica

Zvočni sistem DTS Sound+™. HD zvok s kodekom Realtek ALC221 (vsa vrata so stereo), vrata za mikrofon in slušalke na sprednji strani, vrata za izhod zvoka na zadnji strani, možnost hkratnega
pretakanja, notranji zvočnik

Komunikacije

Vgrajena mrežna kartica Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM; HP 802.11b/g/n (1x1) brezžična PCIe mini kartica (dodatno)

Razširitvene reže

1 mini PCIe

Vrata in priključki

Spredaj: 2 vrat USB 3.0; 1 slušalke; 1 priključek za mikrofon/slušalke
Zadaj: 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 izhod za zvok; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 priključek RJ-45

Notranja ležišča za pogone

En 2,5"

Razpoložljiva programska
oprema

Modul Absolute Persistence; HP-jevim poslovnim računalnikom je priložena raznolika programska oprema vključno s: HP Touchpoint Manager, HP Support Assistant, HP PageLift, HP ePrint Driver,
Cyberlink Power DVD, Foxit Phantom PDF Express, Microsoft Security Essentials (Windows 7). Popoln seznam prednameščene programske opreme najdete v hitrih navodilih za ta izdelek.10,11,12,14

Upravljanje varnosti

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; varnostna zanka; Ključavnica kabla HP UltraSlim (dodatno); Ključavnica Kensington (dodatno)

Napajanje

65 W, učinkovitost 89 %, aktiven PFC (zunanji)

Mere

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

Teža

0,7 kg
(Dejanska teža je odvisna od konfiguracije)

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo so konfiguracije, ki ustrezajo standardu ENERGY STAR® in so registrirane z EPEAT® Gold13

Garancija

Garancija s popravilom na kraju uporabe: Enoletna (1-1-1) omejena garancija vključuje popravilo na mestu uporabe naslednji delovni dan za dele in delo ter brezplačno telefonsko podporo 24 ur na
dan, 7 dni na teden. Enoletno obdobje za popravilo na mestu uporabe in delo ni na voljo v vseh državah. Če izberete paket Care Pack, imate na voljo ponudbe storitev do 5 let. Da boste dobili vse
potrebne informacije in izbrali ustrezno raven storitev za svoj izdelek HP, obiščite spletno mesto HP Care Pack Central: www.hp.com/go/cpc
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Namizni računalnik HP 260 G1 Mini

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Pomnilnik HP 8 GB
PC3-12800 (DDR3-1600
MHz) SODIMM

Povečajte zmogljivost poslovnega računalnika s pomnilnikom HP. Nadgradnja pomnilnika je stroškovno učinkovit način za
povečanje zmogljivosti sistema brez nadgrajevanja procesorja.

HP-jevo vgrajeno delovno
središče za Desktop Mini in
Thin Client

Izkoristite majhne delovne površine z napravo Desktop Mini/lahkim odjemalcem HP IWC, ki vam pomaga ustvariti
kompaktno rešitev namizja, tako da združite zaslon1 in napravo HP Desktop Mini, lahki odjemalec HP ali napravo HP
Chromebox1 ter pridobite dostop do vseh vhodov s sprednje strani.

Ključavnica HP Ultraslim
Keyed Cable

Hitro in enostavno zaščitite svoj računalnik HP Ultrabook™ ali prenosnik s ključavnico za kabel HP Ultraslim Keyed Cable
Lock

Tipkovnica HP USB za
namizni računalnik

Nova tipkovnica HP USB Keyboard je vzdržljive oblike, preprosta za uporabo in dobro prilagojena vsakodnevnim
računalniškim opravilom.

Laserska miška HP USB
1000 dpi

V tej laserski miški HP USB 1000 dpi preproste in elegantne oblike je najnovejša laserska tehnologija zaznavanja, s katero
delate hitro in natančno.

HP-jeva 3-letna podpora
samo za namizne
računalnike za storitev
popravila na kraju uporabe s
popravilom naslednji delovni
dan

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.
Številka izdelka: U6578E

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: B4U40AA

Številka izdelka: G1V61AA

Številka izdelka: H4D73AA

Številka izdelka: QY776AA

Številka izdelka: QY778AA
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Namizni računalnik HP 260 G1 Mini
Opombe k sporočilom
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če boste želeli izkoristiti vse funkcije sistema Windows, boste morda potrebovali nadgradnjo sistema in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko

opremo. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
2 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Potrebujete 64-bitni sistem. Zmogljivost se lahko razlikuje glede na
konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
3 Za doplačilo ali kot dodatne funkcije.
4 cpuboss.com: primerjava lastnosti modela Core i3 4030U in Core i3 4130T

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows, boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov,

programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve.
Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
2 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows 7 Professional, priložena pa sta mu tudi licenca in predstavnost za programsko opremo Windows 8.1 Pro. Naenkrat lahko uporabljate le eno različico programske opreme Windows. Za
preklapljanje med različicama boste morali odstraniti eno in namestiti drugo različico. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov morate narediti varnostne kopije vseh podatkov (datoteke, fotografije itd.), da jih ne bi izgubili.
3 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Za 64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel® je nujna uporaba
računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u, ki ne podpira arhitekture Intel® 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Zmogljivost
se lahko razlikuje glede na nastavitve strojne in programske opreme. Intelov sistem številčenja ni merilo za višjo zmogljivost.
4 Za največjo zmogljivost pomnilnika je potreben 64-bitni operacijski sistem Windows ali Linux. Pri 32-bitnih operacijskih sistemih Windows pomnilnik, večji od 3 GB, morda ne bo na voljo zaradi zahtev sistemskih virov.
5 Za trde diske, 1 GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je dodeljenega do 16 GB (Windows 7) in do 36 GB (Windows 8) prostora na sistemskem disku.
6 M.2 SSD je na voljo le, če izberete procesor Celeron
7 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
8 Izbirne ali dodatne funkcije.
9 Vgrajena grafična kartica Intel HD uporablja del skupnega sistemskega pomnilnika za delovanje videa. Sistemski pomnilnik, namenjen delovanju videa, ni na voljo za uporabo z drugimi programi.
10 Storitev ePrint zahteva internetno povezavo s spletnim tiskalnikom HP in registracijo računa HP ePrint (za seznam primernih tiskalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter druge podrobnosti storitve HP ePrint obiščite www.hp.com/go/businessmobileprinting)
11 HP Support Assistant zahteva Windows 7 ali novejšo izdajo ter internetni dostop.
12 HP PageLift zahteva Windows 7 ali novejšo izdajo.
13 Vpisan v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Za stanje registriranja po posameznih državah obiščite www.epeat.net.
14 HP Touchpoint Manager podpira operacijske sisteme Android™, iOS in Windows ter osebne računalnike, prenosnike, tablične računalnike in pametne telefone različnih proizvajalcev. Ni na voljo v vseh državah; za informacije o razpoložljivosti glejte
www.hp.com/touchpoint. Za program Touchpoint Manager je potrebna naročnina. Možnosti brisanja podatkov ter zaklepanja in odklepanja računalnika na daljavo ter obveščanja o napakah ob zagonu sistema BIOS bodo predvidoma na voljo pri izbranih osebnih
računalnikih HP, zahtevali pa bodo internetno povezavo, tehnologijo Intel® vPro™ in funkcije v naslednjih stanjih napajanja: S3/spanje, S4/mirovanje in S5/stanje pripravljenosti. Trdi diski SATA so očiščeni vseh podatkov. Oddaljeno čiščenje diskov, ki se samodejno
šifrirajo in imajo funkcijo šifriranja strojne opreme aktivno, ni podprto.
15 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows 7 Professional, priložena pa sta mu tudi licenca in medij za programsko opremo Windows 10 Pro. Naenkrat lahko uporabljate le eno različico programske opreme Windows. Za preklapljanje
med različicama boste morali odstraniti eno različico in namestiti drugo. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov ustvarite varnostne kopije vseh podatkov (datotek, fotografij itd.), da jih ne izgubite.

Več informacij na
www.hp.eu/desktops
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih
izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške
napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Intel, Pentium in Core so blagovne znamke družbe Intel Corporation v ZDA in v drugih državah. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka ameriške agencije
za varovanje okolja. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Za patente DTS obiščite
http://patents.dts.com. Izdelano po licenci družbe DTS Licensing Limited. DTS, simbol ter DTS in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke in DTS Sound+
je blagovna znamka družbe DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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