Φύλλο δεδομένων

Υπολογιστής HP ProDesk 400 G1 Desktop Mini
Η τέλεια επιλογή για μικρούς χώρους
Λιγότερη ακαταστασία στο γραφείο
σας με τον εξαιρετικά μικρό HP
ProDesk 400 Desktop Mini. Μικρός
αλλά ισχυρός, αυτός ο επόμενης
γενιάς mini υπολογιστής συνδυάζει
την απόδοση και το κορυφαίο στον
κλάδο λογισμικό ασφαλείας που
χρειάζεστε για να εργαστείτε
αποτελεσματικά και με ασφάλεια —
σε εξαιρετική τιμή.

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

2

Προσιτή λειτουργικότητα
● Επωφεληθείτε από όλες τις δυνατότητες που χρειάζεστε σε προσιτή τιμή με έναν υπολογιστή εμπορικού επιπέδου που έχει
σχεδιαστεί για επιχειρήσεις και μπορεί να συμπληρωθεί με αξεσουάρ, υπηρεσίες και επιλογή λειτουργικού συστήματος.
Ευελιξία για όλες τις ανάγκες σας
● Χάρη στο μικρό του μέγεθος μπορείτε να τον τοποθετήσετε παντού και να απολαύσετε ευέλικτες επιλογές τοποθέτησης και
αξεσουάρ3 που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ασφάλεια.
Μικρός και ισχυρός
● Φέρτε εις πέρας τις εργασίες σας με επεξεργαστές Intel® 4ης γενιάς2 και γραφικά HD 4400, και με επιλογή αναβάθμισης σε
Core™ i72, εάν το απαιτεί ο φόρτος εργασίας σας.
Όλα υπό έλεγχο
● Δώστε στην ομάδα IT σας τα εργαλεία που χρειάζεται για την αποτελεσματική κάλυψη των συσκευών σας με τα τυποποιημένα
χαρακτηριστικά διαχείρισης.
Χαρακτηριστικά
● Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος με επεξεργαστές που καταναλώνουν κάτω από τη μισή ενέργεια σε
σύγκριση με τους επεξεργαστές άλλων υπολογιστών mini.
● Χρησιμοποιήστε το σε kiosk, για ψηφιακή σήμανση και πολλά άλλα. Επιπλέον, επωφεληθείτε από τις δυνατότητες επέκτασης
και τη συμβατότητα με τα αξεσουάρ HP mini.3
● 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.
● Το HP BIOSphere ενισχύει την ασφάλεια και προστατεύει αποτελεσματικά τα κρίσιμα δεδομένα και συστήματα με
προσαρμόσιμες μεθόδους ελέγχου ταυτότητας και κωδικούς πρόσβασης σε επίπεδο BIOS4.
● Χρειάζεστε κάτι περισσότερο από μια τυπική μονάδα σκληρού δίσκου; Αναβαθμίστε σε SSD με μια πλήρη σειρά επιλογών που
καλύπτουν κάθε ανάγκη και προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένης της M.2.
● Εξερευνήστε τις επιλογές ασύρματης σύνδεσης σας με τις επιλογές M.2 LAN, και δώστε στην ομάδα IT σας δυνατότητες
διαχείρισης εισαγωγικής κατηγορίας με wake-on-LAN.4
● Προστατεύστε την επένδυσή σας και ενεργοποιήστε άμεσα τον επιτραπέζιο υπολογιστή σας mini από το πληκτρολόγιο, ώστε
να μην χρειάζεται να ανοίγετε περιβλήματα ή να δυσκολεύεστε να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας, όταν αυτό δεν βρίσκεται
κοντά σας.
● 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.
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Υπολογιστής HP ProDesk 400 G1 Desktop 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
Ubuntu Linux 64
FreeDOS 2.0

Διαθέσιμοι επεξεργαστές3

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

Chipset

Intel® H81 Express

Μέγιστη μνήμη

Έως 16 GB DDR3-1600 SDRAM 4

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

120 GB Έως 180 GB SSD SATA5
128 GB Έως 256 GB SATA SE SSD5
500 GB SSHD SATA5
Έως 128 GB Μονάδα στερεάς κατάστασης M.25
Έως 500 GB 2,5'' SATA (7.200 rpm)5

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένο: Γραφικά Intel® HD

Ήχος

DTS Studio Sound™. Ήχος HD με κωδικοποιητή Realtek ALC221 (όλες οι θύρες είναι στερεοφωνικές), μπροστινές θύρες μικροφώνου και ακουστικών (3,5 mm), πίσω θύρες εισόδου και εξόδου
ήχου, δυνατότητα πολλαπλής ροής, εσωτερικό ηχείο.

Επικοινωνίες

Σύνδεση δικτύου Intel I217LM Gigabit (τυπική), Intel Wireless-N 7260 M.2 802.11a/b/g/n (προαιρετικά), σύνθετη mini κάρτα ασύρματου δικτύου Intel 802.11a/b/g/n 7260 με Bluetooth®
(προαιρετικά)6

Υποδοχές επέκτασης

1 M.2 για προαιρετική κάρτα ασύρματου δικτύου, 1 M.2 για προαιρετική μονάδα SSD

Θύρες και υποδοχές

Μπροστά: 2 USB 3.0
Πίσω: 4 USB 2.0, 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 RJ-45
(Υποστήριξη συστήματος στήριξη VESA 100 mm στο κάτω μέρος του πλαισίου)

Εσωτερικές θέσεις μονάδων

Μία 2,5"

Διαθέσιμο λογισμικό

Οι επαγγελματικοί υπολογιστές της HP διαθέτουν προεγκατεστημένες διάφορες εφαρμογές λογισμικού, όπως: HP Client Security, HP Drive Encryption (FIPS 140-2), Security Essentials (Windows
7), HP BIOSphere, Secure Erase, HP Support Assistant, HP SoftPaq Download Manager, CyberLink PowerDVD, HP ePrint Driver, Foxit PhantomPDF Express. Για την πλήρη λίστα του
προεγκατεστημένου λογισμικού, ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος.8,9,10,11,14

Διαχείριση ασφάλειας

Πιστοποίηση Common Criteria (Infineon TPM SLB9656TT1.2- 4.32 FW), θηλιά ασφαλείας, κλειδαριά καλωδίου HP UltraSlim (προαιρετικά)

Τροφοδοσία Ισχύος

65 W με απόδοση 87%, ενεργό PFC (εξωτερικό)

Διαστάσεις

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

Βάρος

1,3 kg

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT®12

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους που περιλαμβάνει κάλυψη 1 έτους για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπια εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν
ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Υπολογιστής HP ProDesk 400 G1 Desktop
Mini
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Θήκη ασφαλείας/διπλής
στήριξης VESA για
επιτραπέζιους υπολογιστές
HP Mini

Τυλίξτε τον HP Desktop Mini στη θήκη ασφαλείας/Dual VESA για HP Desktop Mini, και τοποθετήστε με ασφάλεια τον
υπολογιστή σας πίσω από την οθόνη, στον τοίχο, ή κλειδώστε τον με την προαιρετική κλειδαριά καλωδίου HP
Ultra-Slim.

Μονάδα I/O σκληρού δίσκου
500 GB για HP Desktop Mini

Προσθέστε έναν επιπλέον σκληρό δίσκο στον HP Desktop Mini με τη μονάδα HDD/I/O 500 GB HP Desktop Mini 500 GB,
και απολαύστε συμβατότητα με τις περιφερειακές συσκευές παλαιού τύπου που διαθέτετε.

Μονάδα εγγραφής DVD
Super Multi-Writer για HP
Desktop Mini

Προσθέστε μια μονάδα εγγραφής DVD Super-Multi στον HP Desktop Mini, με τη μονάδα εγγραφής DVD HP Desktop Mini.1

Μονάδα I/O για HP Desktop
Mini

Συνεχίστε να εργάζεστε με τις περιφερειακές συσκευές που διαθέτετε και προσθέστε θύρες παλαιότερου τύπου στον
HP Desktop Mini, με τη μονάδα I/O για HP Desktop Mini.

Κιτ τροφοδοσίας 65 W για
HP Desktop Mini

Αποκτήστε έναν επιπλέον προσαρμογέα HP Desktop Mini ή πάρτε τον μαζί σας, εάν χρησιμοποιείτε τον HP Desktop Mini
στις μετακινήσεις σας, με το Κιτ τροφοδοσίας 65W HP Desktop Mini.1

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα
υποστήριξη υλικού μόνο για
επιτραπέζιο υπολογιστή

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: G1K22AA

Αριθμός προϊόντος: K9Q82AA

Αριθμός προϊόντος: K9Q83AA

Αριθμός προϊόντος: K9Q84AA

Αριθμός προϊόντος: L2X04AA
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Υπολογιστής HP ProDesk 400 G1 Desktop
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 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες
όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν
επηρεάζονται με κανένα τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την Περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

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 30 GB (για Windows 8) του δίσκου συστήματος δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης
συστήματος.
6 Οι σύνθετοι προσαρμογείς Intel 802.11 και 802.11 με Bluetooth είναι προαιρετικοί και πωλούνται ξεχωριστά. Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και πρόσβαση στο Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι
περιορισμένη.
7 Προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό.
8 Για το Drive Encryption απαιτούνται Windows. Τα δεδομένα προστατεύονται πριν από την είσοδο στο Drive Encryption. Με την απενεργοποίηση/αδρανοποίηση γίνεται έξοδος από το Drive Encryption και εμποδίζεται η πρόσβαση στα δεδομένα.
9 Το Secure Erase αφορά τις μεθόδους που περιγράφονται στην ειδική έκδοση 800-88 του NIST (National Institute of Standards and Technology).
10 Το ePrint απαιτεί σύνδεση μέσω Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint. Για αναλυτικές λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/mobileprinting.
11 Για τον HP Support Assistant απαιτούνται Windows 7 ή νεότερη έκδοση και πρόσβαση στο Internet.
12 Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.
13 Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο: τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην
έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
14 Για το HP Client Security απαιτούνται Windows.
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
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Κατασκευάστηκε με την άδεια της DTS Licensing Limited. Οι ονομασίες DTS, Symbol και ο συνδυασμός των ονομασιών DTS και Symbol είναι σήματα
κατατεθέντα, και η ονομασία DTS Studio 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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