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HP 260 G1 Mini Masaüstü Bilgisayar
Küçük boyut, olağanüstü performans, uygun fiyat
Tam işlevli HP 260 Mini Masaüstü
Bilgisayar, işinizle birlikte büyüyen
ancak yerden tasarruf sağlayan
tasarım avantajı sunar ve uygun bir
fiyata ihtiyacınız olan temel araçlarla
donatılmıştır.

● Windows 8.11
● 4. Nesil Intel® Core™ İşlemciler

2

Maliyeti yükseltmeden güvenle çalışın
● Enerji maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olan güç tasarruflu işlemcilerin yanı sıra ihtiyacınız olan aksesuarlara3 ve isteğe bağlı
HP hizmetlerine3 sahip olan bu uygun fiyatlı, iş yapmaya hazır mini masaüstü bilgisayara sahip olun.
Küçük tasarım, olağanüstü çok yönlülük
● Esnek montaj özelliklerine3 ve isteğe bağlı aksesuarlara3 sahip bu küçük boyutlu mini masaüstü bilgisayarın endüstriyel tasarımı,
masaüstünden genel bilgi işlem uygulamalarına ve dijital tabelalara kadar çok çeşitli bir kullanım yelpazesini destekler.
Performans için güçlendirilmiştir
● İş yükünüzün gerektirmesi durumunda Core™ i52 işlemciye yükseltme seçeneği sunan 4. nesil Intel® işlemciler2 ve HD 4400 grafik
kartıyla işleri tamamlayın.
Büyümeye hazır
● HP 260 Mini Masaüstü Bilgisayarın aksesuarlar sistemi ve genişletme olanakları, çalışma ortamınızdaki farklı ihtiyaçları karşılamak
için çok sayıda seçeneği tek bir ürün grubu bünyesinde sunar.
Özellikler
● Diğer mini bilgisayarlardakilerin yarısı kadar enerji kullanan işlemciler sayesinde enerji kullanımını ve maliyetleri azaltmak
konusunda üzerinize düşeni yapın.4
● Genişletilebilir ve uyumlu HP mini aksesuarlardan yararlanın. Depolama seçeneklerini genişletin,3 genişletme modülleriyle eski
biçimlerdeki bağlantı noktalarını ekleyin; sabitleme parçalarıyla aygıtınızı sabitleyin,3 veya sehpalar ve iş merkezleri sayesinde
masanızdaki çalışma alanını geri kazanın.3
● Yatırımınızın güvende kalmasını sağlayın, klavyeyi kullanarak mini masaüstü bilgisayara doğrudan güç sağlayın ve kasayı açmaya
veya güç düğmesine ulaşmaya çalışmak zorunda kalmayın.
● DisplayPort 1.2 ve full HD VGA bağlantı noktalarıyla çift ekranda daha fazlasını yapın ve 6 adet USB bağlantı noktasını ihtiyacınız
olan tüm çevre birimleri bağlamak için kullanın.
● Windows 8.11, Windows 71 ve eğitim sürümleri de dahil olmak üzere bir dizi Windows seçeneği arasından ihtiyaçlarınıza en uygun
olan işletim sistemini seçin.
● Standart bir sabit sürücü seçin veya hızlı ve güvenilir katı hal sürücüsüne yükseltin.3
● Sisteminizi tekerlekli taşıyıcıya gerek olmadan kolayca sabitleyin. 0,9 kg / 2 lbs ağırlığından hafif olan mini masaüstü bilgisayarı
taşımak ve saklamak kolaydır.
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HP 260 G1 Mini Masaüstü Bilgisayar Teknik
Özellikler Tablosu

Form faktörü

Mini

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (Windows 10 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)15
Windows 7 Professional 32 (Windows 10 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)15
Windows 7 Professional 64 (Windows 8.1 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
Windows 7 Professional 32 (Windows 8.1 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
FreeDOS 2.0

Kullanılabilir İşlemciler3

Intel® Celeron® 2957U, Intel HD Grafik Kartı ile (1,4 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i3-4030U, Intel HD Grafik Kartı 4400 ile (1,9 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Pentium®
3558U, Intel HD Grafik Kartı ile (1,7 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

İşlemciye tümleşik yonga seti

Azami Bellek

En fazla 16 GB 4

Bellek yuvaları

2 SODIMM

Dahili depolama

En fazla 500 GB SATA (7200 dev./dk.)5
En fazla 128 GB SATA SSD5
En fazla 32 GB M.2 SSD5,6

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı; Intel® HD Grafik Kartı 44007,8,9
(Tümleşik grafik kartı işlemciye bağlıdır)

Ses

DTS Sound+™. Realtek ALC221 codec bileşenli HD ses (tüm bağlantı noktaları stereodur), ön mikrofon ve kulaklık bağlantı noktaları, arka ses çıkışı bağlantı noktaları, çoklu akış özelliği, dahili hoparlör

İletişim

Tümleşik Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM; HP 802.11b/g/n (1x1) kablosuz PCIe mini kart (isteğe bağlı)

Genişletme Yuvaları

1 mini PCIe

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

Ön: 2 USB 3.0; 1 kulaklık; 1 mikrofon/kulaklık jakı
Arka: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 ses çıkışı; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 RJ-45

Dahili sürücü bölmeleri

Bir adet 2,5 inç

Kullanılabilir Yazılımlar

Absolute Persistence modülü; HP iş amaçlı masaüstü bilgisayarlar, aralarında şunların da olduğu çeşitli yazılımlarla birlikte gönderilir: HP Touchpoint Manager, HP Support Assistant, HP PageLift, HP
ePrint Driver, Cyberlink Power DVD, Foxit Phantom PDF Express, Security Essentials (Windows 7). Önceden yüklenmiş yazılımların tam listesi için lütfen bu ürünün hızlı teknik özellikler belgesine
bakın.10,11,12,14

Güvenlik Yönetimi

Güvenilir Platform Modülü (TPM) 1.2; Güvenlik Döngüsü; HP UltraSlim Kablo Kilidi (isteğe bağlı); Kensington kilidi (isteğe bağlı)

Güç

65 W, %89 verimli, etkin PFC (harici)

Boyutlar

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

Ağırlık

0,7 kg
(Tam ağırlık yapılandırmaya göre değişir)

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® Gold tescilli yapılandırmalar mevcuttur13

Garanti

2 yıllık parça, işçilik ve sonraki iş günü yerinde hizmeti içeren 2 yıllık sınırlı garanti. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 8-GB PC3-12800
(DDR3-1600 MHz) SODIMM
Bellek

HP Bellek ile kurumsal bilgisayar performansınızı en üst düzeye çıkarın. Belleğinizi yükselterek, işlemcinizi yükseltmeye
gerek kalmadan, uygun bir maliyetle sisteminizin performansını artırabilirsiniz.

Masaüstü Bilgisayar Mini ve
İnce İstemci için HP Tümleşik
İş Merkezi

Ekran1 ile HP Mini Masaüstü, HP İnce İstemci veya HP Chromebox1 aygıtınızı birleştirerek ve tüm girişlere önden rahat
erişim sağlayarak küçük bir masaüstü çözümü oluşturmanıza olanak tanıyan HP IWC Mini Masaüstü Bilgisayar/İnce
İstemci ile küçük çalışma alanlarından en iyi şekilde yararlanın.

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo
Kilidi

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo Kilidi ile HP Ultrabook™ veya dizüstü bilgisayarınızı hızlı ve kolay bir şekilde koruma altına
alın.

HP Bilgisayar için USB Klavye

HP USB Klavye kolay kullanım ve günlük kurumsal verilerin işlenmesi için etkileyici bir sağlam tasarıma sahiptir.

HP USB 1000dpi Lazer Fare

En son lazer algılama teknolojisi için sade ve şık tasarımlı bir HP USB 1000dpi Lazer Fare ile hızlı ve doğru lazer izleme
elde edin.

Ürün numarası: B4U40AA

Ürün numarası: G1V61AA

Ürün numarası: H4D73AA

Ürün numarası: QY776AA

Ürün numarası: QY778AA

HP 3 yıl Sonraki iş günü
Yerinde Yalnızca Masaüstü
Bilgisayar Donanım Desteği

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.
Ürün numarası: U6578E
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Mesaj Altbilgileri
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü ve/veya yazılımlar gerektirebilir. Bkz. http://www.microsoft.com.

2 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. 64 bit bilgi işlem sistemi gereklidir. Performans, donanım ve yazılım

yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.
3 Ayrı veya isteğe bağlı özellikler olarak satılır.
4 cpuboss.com: Core i3 4030U ile Core i3 4130T işlemcilerinin teknik özelliklerinin karşılaştırması

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım ve/veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik

olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
2 Bu sistem Windows 7 Professional yazılımıyla birlikte önceden yüklenmiştir, ayrıca Windows 8.1 Pro yazılımı için gerekli lisans ve medya da sağlanır. Windows yazılımının aynı anda yalnızca bir sürümünü kullanabilirsiniz. Sürümler arası geçiş yapmak için bir
sürümü kaldırıp diğerini yüklemeniz gerekir. Verilerinizi kaybetmemek için işletim sistemlerini kaldırmadan ve yüklemeden önce tüm verilerinizi yedeklemelisiniz.
3 Birden Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64 bit bilgisayar işlemleri, Intel® 64 mimarisini
destekleyen bir işlemci, yonga kümesi, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalara sahip bir bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisini destekleyen bir BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma da dahil). Performans, donanım ve yazılım
yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.
4 Maksimum bellek kapasiteleri, Windows 64 bit işletim sistemleri veya Linux varsayılarak hesaplanmıştır. Windows 32 bit işletim sistemlerinde, 3 GB'nin üstündeki bellek miktarı sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle tamamen kullanılamayabilir.
5 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem kurtarma yazılımı için 16 GB'ye kadar (Windows 7) ve 36 GB'ye kadar (Windows 8) sistem disk alanı ayrılmıştır.
6 M.2 SSD yalnızca Celeron işlemci seçildiğinde kullanılabilir
7 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.
8 İsteğe bağlı veya eklenti özellikler.
9 Tümleşik Intel HD grafik işlemci, video performansı için sistem belleğinin bir bölümünü kullanır. Video performansına atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.
10 e-Print, HP web özellikli bir yazıcıya internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerektirir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri ile diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. www.hp.com/go/businessmobileprinting)
11 HP Support Assistant için Windows 7 veya daha yeni bir sürümü ve internet erişimi gereklidir.
12 HP PageLift için Windows 7 veya daha yeni bir sürümü gereklidir.
13 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre farklılık gösterir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın.
14 HP Touchpoint Manager uygulaması Android™, iOS ve Windows işletim sistemlerini ve çeşitli üreticilerin bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarını destekler. Tüm ülkelerde kullanılamayabilir. Kullanılabilirlik bilgileri için bkz. www.hp.com/ touchpoint.
Touchpoint Manager abonelik satın alınmasını gerektirir. BIOS hata kodlarının yalnızca HP için bant dışı Silinmesi, Kilitlenmesi, Kilidin Kaldırılması ve raporlanmasının belirli HP masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilir olması planlanmaktadır ve S3/Uyku, S4/Hazırda
bekleme ve S5/Yazılım yoluyla kapatma güç modlarında internet bağlantısı ve Intel® vPro™ teknolojisi ile işlevlerini gerektirir. SATA sürücüleri silinmiştir. Sürücü şifrelemenin etkin olduğu Kendi Kendini Şifreleyen Sürücülerin uzaktan silinmesi desteklenmez.
15 Bu sisteme Windows 7 Professional yazılımı önceden yüklenmiştir, ayrıca Windows 10 Pro yazılımı için gerekli lisans ve medya da sağlanır. Windows yazılımının aynı anda yalnızca bir sürümünü kullanabilirsiniz. Sürümler arası geçiş yapmak için bir sürümü kaldırıp
diğerini yüklemeniz gerekir. Verilerinizi kaybetmemek için işletim sistemlerini kaldırmadan ve yüklemeden önce tüm verilerinizi (dosyalar, fotoğraflar gibi) yedeklemelisiniz.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/desktops
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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