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HP ProDesk 400 G1 stasjonær mini-PC
Passer perfekt på mindre plasser
Unngå rot på skrivebordet med den
lille HP ProDesk 400 Desktop Mini.
Denne kompakte, men allikevel
kraftige nestegenerasjons mini-PC-en
har ytelsen og den bransjeledende
sikkerhetsprogramvaren du trenger
for å kunne arbeide effektivt og trygt –
til en fantastisk pris.

● Windows 8.11
● 4.-generasjon Intel® Core™-prosessorer

2

Rimelig funksjonalitet
● Få alle egenskapene du trenger til en rimelig pris på en kommersiell PC som er designet for forretningsdrift, komplett med
tilbehør, tjenester og OS-alternativer.
Fleksibilitet som passer dine behov
● Plasser denne lille formfaktoren nesten hvor som helst og gled deg over fleksible monteringsalternativer og tilbehør3 som
forbedrer produktivitet og sikkerhet.
Liten kraftplugg
● Håndter enhver oppgave med 4.-generasjon Intel®-prosessorer2 og HD 4400-grafikk med mulighet til å oppskalere til Core™ i72
hvis arbeidsbyrden krever det.
Alltid under kontroll
● Gi IT-teamet verktøyene de trenger for å effektivt kunne møte behovene til maskinparken med administrasjonsfunksjoner av
industristandard.
Med
● Bidra til å redusere strømforbruk og kostnader med prosessorer som forbruker mindre enn halvparten sammenlignet med de du
finner i andre mini-PC-er.
● Bruk den i en kiosk, som digital skilting og mer. I tillegg kan du dra nytte av utvidelsesmuligheter og kompatibilitet med HP
mini-tilbehør.3
● Gjør mer på to skjermer med DisplayPort 1.2 og full HD VGA-porter, og bruk 6 USB-porter for å koble til alle de eksterne enhetene
du trenger.
● HP BIOSphere øker sikkerheten og holder driftskritiske data og systemer under lås og slå med tilpassbar godkjenning og passord
på BIOS-nivå.4
● Trenger du mer enn en standard harddisk? Oppgrader til en SSD med et komplett utvalg av alternativer som passer for mange
forskjellige behov og budsjetter, inkludert M.2.
● Utforsk de trådløse mulighetene dine med M.2 LAN-alternativer og gi IT-teamet administrasjon på grunnivå med
WOL-egenskaper.4
● Sikre investeringen og start enkelt opp Desktop Mini direkte fra tastaturet slik at du ikke behøver å åpne kabinetter eller strekke
deg etter av/på-knappen når den er utenfor rekkevidde.
● Velg operativsystemet som best passer dine behov fra et utvalg av Windows-alternativer, inkludert Windows 8.11, Windows 71 og
undervisningsversjoner.
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HP ProDesk 400 G1 stasjonær mini-PC
Spesifikasjonstabell

Formfaktor

Mini

Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro)15
Windows 7 Professional 32 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro)15
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig via nedgraderingsrettigheter fra Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (tilgjengelig via nedgraderingsrettigheter fra Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
Ubuntu Linux 64
FreeDOS 2.0

Tilgjengelige prosessorer3

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

Brikkesett

Intel® H81 Express

Maksimalt minne

Inntil 16 GB DDR3-1600 SDRAM 4

Minnespor

2 SODIMM

Internminne

120 GB Inntil 180 GB SATA SSD5
128 GB Inntil 256 GB SATA SE SSD5
500 GB SATA SSHD5
Inntil 128 GB M.2 SSD5
Inntil 500 GB 2,5" SATA (7200 rpm)5

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics

Lyd

DTS Studio Sound™. HD-lyd med Realtek ALC221-kodek (alle porter er stereo), frontporter for mikrofon og hodetelefoner (3,5 mm), lydutgang og lydinngang bak (3,5 mm), mulighet for
multi-streaming, intern høyttaler.

Kommunikasjon

Intel I217LM gigabit-nettverkstilkobling (standard); Intel Wireless-N 7260 M.2 802.11a/b/g/n (valgfri); Kombinert Intel 802.11a/b/g/n trådløst 7260-minikort med Bluetooth® (valgfritt)6

Utvidelsesspor

1 M.2 for valgfritt trådløst nettverkskort; 1 M.2 for valgfri SSD-stasjon

Porter og kontakter

Front: 2 USB 3.0
Bakside: 4 USB 2.0; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 RJ-45
(Støtte for VESA 100 mm monteringssystem på bunnen av PC-chassis)

Interne stasjonsrom

Én 2,5"

Tilgjengelig programvare

Kontor-PC-er fra HP leveres med et utvalg av programvaretitler, inkludert: 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. Se spesifikasjonene til dette produktet for å finne en komplett liste over
forhåndsinstallert programvare.8,9,10,11,14

Sikkerhetsadministrasjon

Common Criteria-sertifisert (Infineon TPM SLB9656TT1.2- 4.32 FW); Sikkerhetsløkke; HP UltraSlim kabellås (valgfri)

Strøm

65 W 87 % effektiv, aktiv PFC (ekstern)

Mål

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

Vekt

1,3 kg

Miljømessig

Halogenfattig

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifiserte og EPEAT®-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig12

Garanti

1 års begrenset garanti, inkludert 1 år med deler, arbeid og service på stedet neste virkedag. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP ProDesk 400 G1 stasjonær mini-PC

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
Etui til HP stasjonær mini-PC
Security/Dual VESA

Pakk din HP stasjonære mini-PC i HP stasjonær mini security/Dual VESA-etui for å trygt kunne montere PCen bak
skjermen, plassere løsningen på en vegg og lås den fast med den valgfrie HP ultratynne kabellåsen.

HP stasjonær Mini 500 GB
harddisk I/O-modul

Legg til en ekstra harddisk til din HP stasjonære mini-PC og få kompatibilitet med ditt eksisterende og eldre eksterne
enheter med HP stasjonær mini 500 GB harddisk/I/O-modul.

Optisk diskstasjonsmodul,
DVD Super Multi-Writer, til
HP stasjonær mini-PC

Legg til en DVD optisk diskstasjonsmodul, DVD Super Multi-Writer, til HP stasjonær mini-PC.1

HP stasjonær Mini I/O-modul

Fortsett å arbeide med eksisterende eksterne enheter og legg til eldre type porter til din stasjonære mini-PC med HP
stasjonær mini I/O-modul.

Produktnummer: G1K22AA

Produktnummer: K9Q82AA

Produktnummer: K9Q83AA

Produktnummer: K9Q84AA

HP stasjonær mini 65
strømforsyningssett

Ha en ekstra adapter for HP Desktop Mini for hånden, eller ta den med deg hvis du bruker HP Desktop Mini når du er på
farten, med strømforsyningssettet HP Desktop 65W Mini.1

HP 3 år maskinvarestøtte
kun for stasjonær, på stedet
neste virkedag

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt.
Produktnummer: U6578E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: L2X04AA
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Fotnoter
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se http://www.microsoft.com/nb-NO/.

2 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandlingssystem kreves. Ytelsen varierer, avhengig av

konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
3 Selges separat eller som valgfrie funksjoner.
4 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er nødvendig. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet
Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser
og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10

oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkonstninger ved Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan finnes nødvendig over tid på grunn av oppdateringene. Se http://www.microsoft.com.
2 Dette systemet har Windows 7 Professional-programvare forhåndsinstallert, og har også lisens og medier for Windows 8.1 Pro-programvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du skal bytte mellom versjoner, må du
avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå å miste dataene.
3 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur krever en datamaskin
med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel® 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av
konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
4 Maksimal minnekapasitet forutsetter Windows 64-bit-operativsystemer eller Linux. Med Windows 32-bit-operativsystemer vil ikke alt minne over 3 GB være tilgjengelig på grunn av krav til systemressurser.
5 For harddisker betyr GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 16 GB (for Windows 7) og opptil 30 GB (for Windows 8) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
6 Intel 802.11 og 802.11 + Bluetooth kombinasjoner er valgfrie funksjoner, som selges separat. Trådløst tilgangspunkt og Internett-tilgang er nødvendig. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
7 Tilleggsutstyr eller tilleggsfunksjon.
8 Drive Encryption krever Windows. Data beskyttes før Drive Encryption-pålogging. Hvis du slår PC-en av eller setter den i dvalemodus, blir du logget av Drive Encryption og datatilgang hindres.
9 Sikker sletting gjelder metodene som er skissert i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88.
10 ePrint krever Internett-tilkobling til en webaktivert HP-skriver og registrering for HP ePrint-konto. Se www.hp.com/ go/mobileprinting for mer informasjon.
11 HP Support Assistant krever Windows 7 eller nyere utgave og Internett-tilgang.
12 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.
13 Halogenfattig: Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
14 HP Client Security krever Windows.
15 Dette systemet har Windows 7 Professional-programvare forhåndsinstallert, men har også lisens og medier for Windows 10 Pro-programvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du vil bytte Windows-versjon, må du
avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå tap av data.

Lær mer på
www.hp.eu/desktops
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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