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Stationær HP ProDesk 400 G1-mini-pc
Den perfekte løsning til arbejdspladser med kneben plads
Få mere plads på skrivebordet med
den ultrakompakte stationære HP
ProDesk 400-mini-pc. Med den nyeste
generation af mini-pc'er, som er
kompakte og baseret på den nyeste
teknologi, får du den ydelse og
brancheførende sikkerhedssoftware,
du skal bruge for at kunne arbejde
effektivt og sikkert – til en fantastisk
pris.

● Windows 8.11
● 4. generations Intel® Core™-processorer

2

Funktionalitet til en fornuftig pris
● Med denne pc i erhvervsklassen får du alle de funktioner, du har brug for, til en pris, der er til at betale. Den er designet specielt til
virksomheder – komplet med forskellige muligheder for tilbehør, tjenester og operativsystemer.
Fleksibel løsning, der kan tilpasses virksomhedens behov
● Du kan placere denne kompakte mini-pc næsten overalt, og den tilbyder stor fleksibilitet hvad angår monteringsmuligheder og
tilbehør3, hvilket sikrer større produktivitet og sikkerhed.
Kompakt pc baseret på den nyeste teknologi
● Med HD 4400-grafikkortet og 4. generations Intel®-processorer2 kan du klare alle tænkelige opgaver – og du kan opgradere til
Core™ i72, hvis du får brug for flere hestekræfter.
Altid under control
● Giv IT-afdelingen de nødvendige værktøjer til effektivt at kunne imødekomme virksomhedens computerbehov ved hjælp af
brancheførende administrationsfunktioner.
Indeholder
● Processorerne, der bruger mindre end halvt så meget strøm som processorerne i andre mini-pc'er, bidrager til at mindske
energiforbruget og -udgifterne.
● Kan bruges i internetcaféer, til digital skiltning og meget mere. Du kan også drage fordel af udvidelsesmulighederne og
kompatibiliteten med tilbehør til HPs mini-pc'er.3
● Med DisplayPort 1.2 og VGA-portene i fuld HD kan du tilslutte to skærme og få mere fra hånden, og med de 6 USB-porte kan du
tilslutte alt det tilbehør, du har brug for.
● HP BIOSphere øger sikkerheden og beskytter kritiske data og systemer via brugerdefineret godkendelse og adgangskoder på
BIOS-niveau.4
● Har du brug for mere end en standardharddisk? Opgrader til et SSD-drev med et komplet udvalg af muligheder, der passer til
mange forskellige behov og budgetter, herunder M.2.
● Gør brug af de mange muligheder med M.2 LAN, og giv dine IT-medarbejdere mulighed for administration på basisniveau ved
hjælp af Wake-on-LAN-funktionerne.4
● Bidrag til at beskytte din investering ved sikkert og praktisk at tænde mini-pc'en direkte på tastaturet, så du ikke behøver at åbne
kabinettet eller strække dig efter strømknappen, når du ikke kan nå den.
● Vælg det operativsystem, der passer bedst til dine behov, blandt de forskellige versioner af Windows, herunder Windows 8.1 1,
Windows 7 1 og uddannelsesversionerne.
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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
Ubuntu Linux 64
FreeDOS 2.0

Tilgængelige processorer3

Intel® Core™ i7-4765T med Intel HD 4600-grafikkort (2 GHz, 8 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i5-4590T med Intel HD 4600-grafikkort (2 GHz, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i3-4160T med
Intel HD 4400-grafikkort (3,1 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Pentium® G3250T med Intel HD-grafikkort (2,8 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Celeron® G1840T med Intel HD-grafikkort (2,5 GHz,
2 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Intel® H81 Express

Maksimal hukommelse

Op til 16 GB DDR3-1600 SDRAM 4

Hukommelsessokler

2 SODIMM

Internt storage

120 GB Op til 180 GB SATA SSD5
128 GB Op til 256 GB SATA SE SSD5
500 GB SATA SSHD5
Op til 128 GB M.2 SSD5
Op til 500 GB 2,5" SATA (7200 o/m)5

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD Graphics

Lyd

DTS Studio Sound™. HD-lyd med Realtek ALC221-codec (alle udgange er i stereo), mikrofon- og hovedtelefonstik på forsiden (3,5 mm), stik til ind- og udgående lyd på bagsiden, mulighed for
multi-streaming og indbygget højttaler.

Kommunikation

Intel I217LM-gigabit-netværksforbindelse (standard); Intel Wireless-N 7260 M.2 802.11a/b/g/n (tilbehør); Kombineret trådløst Intel 802.11a/b/g/n 7260- og Bluetooth®-minikort (tilbehør)6

Udvidelsesstik

1 M.2 til trådløst netværkskort (tilbehør); 1 M.2 til SSD-drev (tilbehør)

Porte og stik

Foran: 2 USB 3.0
Bagpå: 4 USB 2.0; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 RJ-45
(Understøttelse af VESA-monteringssystem på 100 mm i bunden af pc-kabinettet)

Interne drevbåse

Ét 2,5"

Tilgængelig software

HP-pc'er til virksomheder leveres med flere forskellige softwaretitler, bl.a.: HP Client Security, HP Drive Encryption (FIPS 140-2), Microsoft Security Essentials (Windows 7), HP BIOSphere, Secure
Erase, HP Support Assistant, HP SoftPaq Download Manager, CyberLink PowerDVD, HP ePrint Driver, Foxit PhantomPDF Express. Du kan se en komplet liste over den forudinstallerede software i
oversigten over produktspecifikationerne.8,9,10,11,14

Sikkerhedsstyring

Common Criteria-certificeret (Infineon TPM SLB9656TT1.2-4.32 FW); Sikkerhedslås; HP UltraSlim-kabellås (tilbehør)

Strømforsyning

65 W, effektivitetsgrad på 87 %, aktiv PFC (ekstern)

Mål

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

Vægt

1,3 kg

Miljøansvar

Lavhalogenholdig

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-certificerede og EPEAT®-registrerede konfigurationer12

Garanti

1 års begrænset garanti, herunder 1 års reservedele, arbejdskraft og service på stedet næste hverdag. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Desktop Mini,
sikkerheds-/Dual VESA-etui

Pak din HP Desktop Mini-pc ind i HP Desktop Mini Security/Dual VESA-etuiet, så du kan montere pc'en bag skærmen,
placere løsningen på en væg eller låse den fast med HP's ultratynde kabellås (tilbehør).

500-GB I/O-harddiskmodul
til HP Desktop Mini

Du kan føje en ekstra harddisk til din HP Desktop Mini-pc og sikre kompatibilitet med dine nuværende og ældre enheder
med et 500-GB HDD/I/O-modul til HP Desktop Mini.

ODD-modul til HP Desktop
Mini DVD Super
Multi-brænder

Du kan føje en DVD Super-Multi-brænder til din HP Desktop Mini-pc med et ODD-modul til HP Desktop Mini DVD Super
Multi-brænder.1

I/O-modul til HP Desktop
Mini

Du kan fortsat arbejde med dine nuværende enheder og føje ældre porte til din HP Desktop Mini-pc med et 500-GB
HDD/I/O-modul til HP Desktop Mini.

65-W HP Desktop
Mini-strømforsyningssæt

Du bør altid have en ekstra HP Desktop Mini-adapter ved hånden, og hvis du bruger din HP Desktop Mini-pc på farten, kan
du tage et 65-W HP Desktop Mini-strømforsyningssæt med dig.1

HP 3 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
kun desktops

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

Produktnummer: G1K22AA

Produktnummer: K9Q82AA

Produktnummer: K9Q83AA

Produktnummer: K9Q84AA

Produktnummer: L2X04AA

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 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør.
4 Der kræves et trådløst adgangspunkt samt adgang til internettet. Tjenesten starter på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan finde flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HPs tjenester er omfattet af HPs
gældende vilkår og betingelser, som blev givet til kunden ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den relevante lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HPs vilkår og betingelser for brug af tjenesten
eller den HP-garanti, der følger med HP-produktet.

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 million byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 16 GB (Windows 7) eller op til 30 GB (Windows 8) af systemdisken er reserveret til systemgendannelsessoftware.
6 Kombinationerne af Intel 802.11 og 802.11 + Bluetooth er valgfri funktioner, der sælges separat. Kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed.
7 Valgfrit eller tilbehør.
8 Drive Encryption kræver Windows. Dataene er beskyttet, før der logges på Drive Encryption. Hvis pc'en slukkes eller sættes i dvaletilstand, bliver man logget af Drive Encryption, og dataadgangen blokeres.
9 Secure Erase er beregnet til de metoder, der er nævnt i National Institute of Standards and Technologys specialudgivelse nr. 800-88.
10 ePrint kræver internetforbindelse til en HP Web-aktiveret printer samt oprettelse af en HP ePrint-konto. Du kan finde flere oplysninger på www.hp.com/go/mobileprinting.
11 HP Support Assistant kræver Windows 7 eller nyere udgave og internetadgang.
12 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se www.epeat.net vedrørende registreringsstatus pr. land.
13 Lav-halogen-holdig: Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold.
14 HP Client Security kræver Windows.
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
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