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HP ProDesk 400 G1 Mini Masaüstü Bilgisayarı
Dar alanlar için mükemmel bir seçenek
Ultra küçük HP ProDesk 400 Mini
Masaüstü Bilgisayar ile masanızın
üzerindeki karmaşıklığı giderin. Küçük
boyutuna karşın güçlü olan bu yeni
nesil mini bilgisayar, verimli ve güvenli
çalışmak için ihtiyaç duyduğunuz
performansı ve endüstri lideri güvenlik
yazılımlarını harika bir fiyata sunar.

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

2

Uygun fiyatlı işlevsellik
● Aksesuarlar, hizmetler ve işletim sistemi seçenekleriyle tamamlanmış ve işletmeler için tasarlanmış ticari düzeyde bir bilgisayarla
ihtiyaç duyduğunuz tüm özellikleri uygun bir fiyatla elde edin.
İhtiyaçlarınıza uygun esneklik
● Bu çok küçük form faktörlü aygıtı neredeyse istediğiniz her yere sığdırın ve verimlilik ile güvenliği artıran esnek montaj
seçeneklerinin ve aksesuarların3 keyfini çıkarın.
Ufak bir güç merkezi
● İş yükünüz gerektirdiğinde Core™ i7 işlemcilere2 yükseltme seçeneğiyle birlikte, 4. nesil Intel® işlemciler2 ve HD 4400 grafik
kartıyla tüm görevlerin üstesinden gelin.
Her zaman kontrol altında
● Endüstri standardı yönetilebilirlik özellikleriyle, BT ekibinizin filonuzun ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılaması için gereken tüm
araçları sağlayın.
Özellikler
● Diğer mini bilgisayardakilerin yarısı kadar enerji kullanan işlemciler sayesinde enerji kullanımının ve maliyetlerin azaltılmasını
sağlayın.
● Kiosklarda, dijital tabelalarda ve daha pek çok yerde kullanın. Ayrıca, HP mini aksesuarlarıyla3 genişletilebilirlik ve uyumluluktan
faydalanın.
● 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.
● HP BIOSphere, güvenliği artırarak, özelleştirilebilir kimlik doğrulama ve BIOS düzeyinde şifrelerle kritik veri ve sistemleri kilit
altında tutar.4
● Standart bir sabit sürücüden daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Çeşitli ihtiyaçlara ve bütçelere karşılık veren, M.2 de dahil olmak
üzere çeşitli seçeneklere sahip bir SSD'ye yükseltin.
● M.2 LAN tercihleriyle kablosuz seçeneklerinizi keşfederek BT ekibinize LAN'da uyandırma özellikleri sayesinde giriş düzeyi
yönetilebilirlik sunun.4
● Yatırımınızın güvende kalmasını sağlayın, klavyeyi kullanarak mini masaüstü bilgisayara doğrudan güç sağlayın ve kasayı açmaya
veya güç düğmesine ulaşmaya çalışmak zorunda kalmayın.
● Windows 8.11, Windows 71 ve eğitim sürümleri de dahil olmak üzere bir dizi Windows işletim sistemi seçeneği arasından
ihtiyaçlarınıza en uygun olan işletim sistemini seçin.
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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
Ubuntu Linux 64
FreeDOS 2.0

Kullanılabilir İşlemciler3

Intel® Core™ i7-4765T, Intel HD Grafik Kartı 4600 ile (2 GHz, 8 MB önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Core™ i5-4590T, Intel HD Grafik Kartı 4600 ile (2 GHz, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Core™
i3-4160T, Intel HD Grafik Kartı 4400 ile (3,1 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Pentium® G3250T, Intel HD Grafik Kartı ile (2,8 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Celeron® G1840T, Intel HD
Grafik Kartı ile (2,5 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Intel® H81 Express

Azami Bellek

En fazla 16 GB DDR3-1600 SDRAM 4

Bellek yuvaları

2 SODIMM

Dahili depolama

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

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Graphics

Ses

DTS Studio Sound™. Realtek ALC221 codec bileşenli (tüm bağlantı noktaları stereodur) HD ses, mikrofon ve kulaklık bağlantı noktaları (3,5 mm), arka ses çıkışı ve girişi noktaları, birden fazla akış
özellikli, dahili hoparlör.

İletişim

Intel I217LM gigabit ağ bağlantı noktası (standart); Intel Kablosuz-N 7260 M.2 802.11a/b/g/n (isteğe bağlı); Birleşik Intel 802.11a/b/g/n 7260 kablosuz mini kart ve Bluetooth® (isteğe bağlı)6

Genişletme Yuvaları

1 İsteğe bağlı kablosuz NIC için M.2; 1 İsteğe bağlı SSD sürücüsü için M.2

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

Ön: 2 USB 3.0
Arka: 4 USB 2.0; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 RJ-45
(Bilgisayar kasasının altında VESA 100 mm montaj sistemi için destek)

Dahili sürücü bölmeleri

Bir adet 2,5 inç

Kullanılabilir Yazılımlar

HP iş bilgisayarları, aralarında şunların da olduğu çeşitli yazılımlarla birlikte gönderilir: 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. Önceden yüklenmiş yazılımların tam listesi için lütfen bu ürünün hızlı
teknik özellikler belgesine bakın.8,9,10,11,14

Güvenlik Yönetimi

Common Criteria Sertifikalı (Infineon TPM SLB9656TT1.2- 4.32 FW); Güvenlik Halkası; HP UltraSlim Kablo Kilidi (isteğe bağlı)

Güç

65 W, %87 verimli, aktif PFC (harici)

Boyutlar

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

Ağırlık

1,3 kg

Çevre koruma

Düşük Halojen

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® tescilli yapılandırmalar mevcuttur12

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 Masaüstü Mini
Güvenlik/Çift VESA Kılıfı

Bilgisayarınızı ekranınızın arkasına monte etmek için HP Mini Masaüstü Bilgisayarınızı HP Mini Masaüstü Güvenlik/İkili
VESA Kılıfı ile sarmalayın ve isteğe bağlı HP Ultra İnce Kablo Kilidi ile kilitleyin.

HP Mini Masaüstü 500 GB
Sabit Disk G/Ç Modülü

HP Mini Masaüstü Bilgisayarınıza bir sabit disk sürücüsü ekleyin ve HP Mini Masaüstü 500 GB HDD/G/Ç Modülü sayesinde
mevcut ve eski çevre birimlerinizle uyumluluk elde edin.

HP Mini Masaüstü DVD Süper
Çoklu Yazıcı ODD Modülü

HP Mini Masaüstü DVD Süper Çoklu Yazıcı ODD Modülüne sahip olan HP Mini Masaüstü Bilgisayarınıza DVD Süper Çoklu
Yazıcı ekleyin.1

HP Mini Masaüstü G/Ç
Modülü

HP Mini Masaüstü G/Ç Modülü sayesinde mevcut çevre birimlerinizle çalışmaya devam edin ve HP Mini Masaüstü
Bilgisayarınıza eski bağlantı noktaları ekleyin.

HP Mini Masaüstü 65w Güç
Kaynağı Takımı

HP Mini Masaüstü 65W Güç Kaynağı Takımıyla ek bir HP Mini Masaüstü adaptörünü yedekte bulundurun veya HP Mini
Masaüstü Bilgisayarınızı hareket halindeyken kullanın.1

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde
Yalnızca Masaüstü Donanım
Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.
Ürün numarası: U6578E

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

Ürün numarası: G1K22AA

Ürün numarası: K9Q82AA

Ürün numarası: K9Q83AA

Ürün numarası: K9Q84AA

Ürün numarası: L2X04AA
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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 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gereklidir. Hizmet donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/cpc. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ait veya satın alma esnasında
Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca başka yasal haklara sahip olabilir. HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garanti ile HP hizmet şart ve koşulları bu hakları etkilemez.

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 düşüktür. Sistem kurtarma yazılımı için 16 GB'ye kadar (Windows 7) ve 30 GB'ye kadar (Windows 8) sistem disk alanı ayrılmıştır.
6 Intel 802.11 ve 802.11 + Bluetooth birleşimleri ayrı olarak satılan isteğe bağlı özelliklerdir. Kablosuz erişim noktası ve internet erişimi gereklidir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
7 İsteğe bağlı veya eklenti özellik.
8 Drive Encryption için Windows gereklidir. Drive Encryption oturumu açılmadan önce veriler korunur. Masaüstü bilgisayarın kapatılması veya uyku moduna geçirilmesi, Drive Encryption oturumundan çıkılmasına neden olur ve veri erişimini engeller.
9 Secure Erase, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü Özel Yayını 800-88'de açıklanan yöntemler içindir.
10 ePrint özelliği, HP web etkin yazıcıya internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerektirir, ayrıntılı bilgi için, bkz. www.hp.com/go/mobileprinting.
11 HP Support Assistant için Windows 7 veya daha yeni bir sürümü ve internet erişimi gereklidir.
12 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın.
13 Düşük halojen: Harici güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri düşük halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.
14 HP İstemci Güvenliği, Windows gerektirir.
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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