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HP Desktop Mini I/O Module

Expand your compatibility
Keep working with your existing peripherals and add legacy ports to your HP Desktop Mini PC
with the HP Desktop Mini I/O Module.
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Obtenha conectividade periférica flexível e capacidade de expansão adicional com uma porta
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Fique seguro
Mix
and
match
Fixe
fisicamente
o seu HP Desktop Mini1 ao módulo com o parafuso de segurança incluído em

cada kit.
Use this Module alongside another Module, or with the Security Sleeve, to create a custom
solution for your HP Desktop Mini.1

Misturar e combinar
Use este módulo junto com outro módulo ou com a capa de proteção para criar uma
Award-winning
support
solução personalizada
para o seu HP Desktop Mini.
1

1 Each sold separately. See product QuickSpecs for exact
configurations..
1
Vendido separadamente. Consulte as
Especificações rápidas do produto para
saber as configurações exatas.

Rest easy with a one-year limited warranty.

Suporte premiado

Fique tranquilo com a garantia limitada de um ano.
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Módulo de expansão E/S HP Desktop Mini
Número do modelo

K9Q84AA

Dimensões (L x c x p)

0,9 x 7 x 6,9 pol. (22,8 x 177 x 174,6 mm)

Peso

623 g (21,98 oz)

Cor

Jack Black

Interface do host

conector fêmea USB 3.0 Type B

Portas incluídas
no módulo

PS/2, Serial, USB 3.0 Type B para conector Type A nos módulos ODD, HDD/ I/O, e módulos
I/O, 2 portas USB 2.0 **
*O PC reconhecerá PS/2 e Serial como um USB para conexões seriais e não é para ser usado com
periféricos que exigem conectividade serial nativa.

Inscreva-se para atualizações
hp.com/go/getupdated

Alimentação

USB 3.0 Type B

montagem VESA

Sim, 100 mm

Conectores

Saída do sinal: USB 3.0 Type B

Temperatura operacional

0-35°C (32-95°F)

Temperatura de
armazenamento

-20~60°C (4~140°F)

Requisitos do sistema
Software

Windows 8.1, Driver localizado em HP.com para HP EliteDesk 800 Desktop Mini, HP EliteDesk
705 Desktop Mini, HP ProDesk 600 Desktop Mini

Conteúdo do kit
opcional

Módulo de expansão, 3 parafusos de 4 mm, 3 parafusos de 8 mm, 1 parafuso de 29
mm, 1 parafuso de 54 mm, 1 parafuso de 29 mm, 1 parafuso de 54 mm, 1 50 mm, cabo
USB 3.0 Type B USB para Type A,1 cabo 80 mm USB 3.0 Type B USB para Type A, 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
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