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Crie uma mini solução segura.
Data sheet

HP Desktop Mini Security/Dual VESA Sleeve

Create a secure Mini solution.

Wrap your HP Desktop Mini PC in the HP Desktop Mini Security/
Dual VESA Sleeve to securely mount your PC behind monitor or
display, wall mount, or attached to almost any flat surface,
position your solution on a wall, under a desk, on a display arm,
and lock it down with the optional HP Ultra-Slim Cable Lock.
Retain
connectivity
Proteja
o seu HP Desktop Mini , com a HP Security Dual Vesa,
para montar com segurança o seu PC atrás do monitor, na
Enjoy easy access to all of your ports with a Sleeve and cutouts designed exclusively for your HP
Desktop
Mini PC.
parede
ou em qualquer superficie plana. Posicione seu PC com
HP Dual VESA da melhor maneira que preferir, e traveo com o
Mix
and match
Suporte
opcional do Cabo HP Ultra-Slim
Use this Sleeve with the HP Desktop Mini by itself, or with the PC and a separately purchased
Expansion Module1

Mantenha a conectividade

Desfrute de fácil acesso
a todas as suas portas com uma capa e recortes projetada
Award-winning
support
exclusivamente para o seu HP Desktop Mini PC.
Rest easy with a one-year limited warranty.

Suporte premiado

Fique tranquilo com a garantia limitada de um ano.
Vendido separadamente. Consulte as
Especificações rápidas do produto para
1 Each sold separately. See product QuickSpecs for exact
saber as configurações exatas.
configurations.
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Número do modelo

G1K22AA

Dimensões (L x c x p)

45,8 x 181 x 161 mm  (1,8 x 7,1 x 6,3 pol.)

Peso

390 g (13,76 oz)

Cor externa

Jack Black

Padrão VESA

100 mm padrão VESA

Configurações
possíveis

Atrás do monitor ou tela, conectado a quase toda superfície plana, posicione a sua
solução em uma parede, embaixo de uma mesa ou em um suporte para monitor

Conteúdo do kit
opcional

Capa Security/Dual VESA, 1 suporte de segurança para usar com HP EliteDesk
800/705 Desktop Mini, HP ProDesk 600/400 Desktop Mini, 1 suporte de segurança para usar
com HP 260 Desktop Mini, 4 parafusos de 8 mm, guia de instalação, garantia

Módulo de expansão
Visão geral

Estes módulos podem ser montados diretamente no DM e em outro módulo com parafusos
no kit que permitem que o módulo deslize no lugar. Todo os módulos podem ser usados
com o PC que é envolvido na Capa Security/Dual VESA, e todos podem ser montados com
os requisitos VESA 100 mm padrão. Ambas as opções podem ser fixadas no lugar com um
parafusos resistente a violação. Eles são alimentados por um único cabo de conexão USB. O
HP 260 e o ProDesk 400 podem suportar 2 módulos de expansão ao mesmo tempo usando 2
portas USB Type A na parte de trás da unidade

Compatibilidade

HP 260 Desktop Mini, HP ProDesk 400 Desktop Mini, HP ProDesk 600 Desktop Mini,
HP EliteDesk 705 Desktop Mini, HP EliteDesk 800 Desktop Mini, ThinkCentre m53 Tiny Desktop,
ThinkCentre m73 Tiny Desktop, ThinkCentre m83 Tiny Desktop, ThinkCentre m93 Tiny Desktop
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