Dataark

HP ProDesk 400 G2.5-pc, kompakt
Stærkt indre i et mindre ydre
HP ProDesk 400 SFF er 44 % mindre
end sin forgænger og fylder således
meget mindre, uden der gås på
kompromis med den computerkraft
og -sikkerhed, der behøves i
virksomhedscomputere.

● Windows 8.11
● 2 TB 7200 RPM 3.5-harddisk

2

Konfigurationer til i dag og i morgen
● Du kan imødekomme såvel dine behov som dit budget med en prisvenlig skrivebordscomputer, der ikke optager megen plads,
perfekt til virksomheder med brugerdefinerbare konfigurationer.
Beskyt data og enheder
● Beskyt følsomme data med omfattende sikkerhedsfunktioner, som f.eks. HP Client Security3 og HP BIOS Protection4 og den
integrerede TPM 1.2.
Testet til at stå distancen
● HP ProDesk-pc'er er gennemtestede for at sikre driftssikkerhed. I forbindelse med HP's testprocedurer afprøves pc'ernes
ydeevne i over 115.000 timer for at hjælpe dig med at komme igennem arbejdsdagen.
Fremhævede funktioner
● Start programmer, og skift mellem dem med det hurtige og flydende Windows 8.1.1
● Ved hjælp af HP Client Security-pakken3 kan du hurtigt og nemt kryptere harddisken, slette uønskede og kasserede data
permanent,5 begrænse uautoriseret adgang og meget mere.
● HP BIOS Protections5 automatiske gendannelse gendanner en kopi af BIOS'en fra en harddiskpartition, hvis uheldet skulle ramme.
● Med TPM 1.2 beskyttes de vigtige data med hardwarebaserede krypteringsnøgler.
● Oplev 4. generation af Intel® Core™-processorer6 med et stærkt chipsæt, processorsupport og en robust hukommelse.
● Fordyb dig i imponerende grafik med Intel ®-grafikkortet på din HP ProDesk 400 SFF.
● Flere skærme har vist sig at være med til at øge produktiviteten med 35 %7, og HP ProDesk 400 SFF gør det muligt at tilslutte to
ekstra HP Pro-skærme8, som er klar, så snart de forlader boksen.
● Føl dig tryg med pålidelige supportmuligheder i virksomhedsklasse.
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Specifikationstabel

Formfaktor

Lille formfaktor

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro)19
Windows 7 Professional 32 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro)19
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 321
Windows 7 Professional 641
Ubuntu Linux 64
FreeDOS

Tilgængelige processorer4

Intel® Core™ i7-4790S med Intel HD Graphics 4600 (3,2 GHz, op til 4 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i5-4590S med Intel HD Graphics 4600 (3 GHz, op til 3,7
GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i3-4170 med Intel HD Graphics 4400 (3,7 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Pentium® G3260 med Intel HD-grafikkort (3,3
GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Celeron® G1850 med Intel HD-grafikkort (2,9 GHz, 2 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Intel® H81 Express

Maksimal hukommelse

Op til 16 GB DDR3-1600 SDRAM 18
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 1600 MT/s

Hukommelsessokler

2 UDIMM

Internt storage

500 GB Op til 2 TB SATA (7200 o/m)5
500 GB SATA SSHD5
120 GB Op til 256 GB SATA SSD5
120 GB Op til 256 GB SATA SE SSD5

Optisk lager

Slank SATA dvd-rom; Slank SATA SuperMulti dvd-brænder6

Tilgængelige grafikkort

Indbygget: Intel® HD Graphics10
(Integreret grafik afhænger af processoren)

Lyd

HD-lyd med Realtek ALC221VB, mikrofon- og hovedtelefonstik på forsiden (3,5 mm), stik til ind- og udgående lyd på bagsiden (3,5 mm), intern højttaler

Kommunikation

Integreret Realtek RTL8111HSH-CG GbE; Kombination af trådløst Broadcom BCM943228Z 802.11n (2x2) DualBand og Bluetooth® 4 + EDR (tilbehør); Intel® Wireless-N 7265 802.11ac (2x2) Dual
Band med Bluetooth® 4 + EDR (tilbehør)9

Udvidelsesstik

1 PCIe x16, 1 PCIe x1

Porte og stik

Foran: 2 USB 3.0; 1 mikrofon; 1 hovedtelefonstik
Bagpå: 6 USB 2.0; 2 PS/2; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 RJ-45; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 RS-232; 1 parallel port (tilbehør)

Interne drevbåse

Ét 8,9 cm (3,5")

Eksterne drevbåse

1 slank ODD (tilbehør); 1 SD-læser (tilbehør)8

Tilgængelig software

Stationære HP-pc'er leveres med flere forskellige softwareprogrammer, herunder: HP Recovery Manager, HP Support Assistant, CyberLink Power DVD BD, Foxit PhantomPDF Express til HP, HP
ePrint-driver, Køb Office. Du kan se en komplet liste over den forudinstallerede software samt software, du kan downloade, i oversigten over produktspecifikationerne.13

Sikkerhedsstyring

Trusted Platform Module (TPM) 1.2 (Common Criteria EAL4+-cerfificeret); Deaktivering af SATA-porte via BIOS; Valgfri USB-port deaktiveres fra fabrikken (kan konfigureres af brugeren via BIOS);
Skrive-/opstartskontrol for udtagelige medier; Adgangskode ved opstart via BIOS; Holder til sikkerhedslås; Understøtter kabinethængelåse og kabellåsenheder

Administrationsegenskaber

HP Driver Packs (download); HP SoftPaq Download Manager (forudinstalleret); HP System Software Manager (download); HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP CIK for
Microsoft SCCM (download); LANDesk Management (tilbehør)14,15

Strømforsyning

180 W, effektivitetsgrad på op til 85 %, aktiv PFC

Mål

270 x 317,85 x 95 mm

Vægt

4,5 kg
(Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen)

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-certificerede og EPEAT®-registrerede konfigurationer17

Garanti

1 års (1-1-1) begrænset garanti – servicen omfatter 1 års service for reservedele, arbejdskraft og reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse restriktioner og
undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
AMD Radeon HD 8350 DP (1
GB) PCIe x16-grafikkort

Få stabil 2D- og avanceret 3D-grafikydelse med AMD Radeon HD 8350 1 GB PCIe x16 DH GFX, et PCI Express
x16-grafikkort i lav profil, der kan tilføjes, og som er baseret på AMD Radeon HD 8350 GPU – perfekt til webkonferencer
eller video- og billedredigering.

Produktnummer: E1C63AA

HP 128 GB SED Opal2 Solid
State-drev

Få hurtig opstart, hurtig filsøgning og hurtig opstart af programmer samt reduceret nedetid og strømforbrug med HP
SED Opal 2 Solid State-drevet på 128 GB.1,2

HP USB-tastatur til pc

Det nye HP USB-tastatur har et fantastisk, robust design, der giver problemfri hverdagsbrug til virksomhedscomputere.

HP USB optisk scroll-mus

HP's optiske USB-mus bruger den nyeste optiske følingsteknologi og opfanger meget præcist alle bevægelser på flere
forskellige slags underlag, også uden musemåtte.

Produktnummer: G1K24AA

Produktnummer: QY776AA

Produktnummer: QY777AA

HP 3 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
kun desktops

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Få 3 års service på stedet næste hverdag på din computerenhed udført af en kvalificeret HP-tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U6578E
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Fodnoter
1 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at få fuldt udbytte af alle Windows-funktioner. Besøg http://www.microsoft.com.
2 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 million byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 16 GB (Windows 7) eller op til 30 GB (Windows 8,1) af systemdisken er reserveret til systemgendannelsessoftware.
3 Kræver Windows.

4 Der kræves HP Tools-partition med HP BIOS til automatisk gendannelse.

5 Gælder de brugstilfælde (Use Cases), der er skitseret i DOD 5220.22-M-supplementet. Understøtter ikke Solid State-drev (SSD'er). Kræver Disk Sanitizer, External Edition for Business Desktops fra hp.com. Der kræves indledende installation. Weboversigten slettes

kun i Internet Explorer- og Firefox-browsere og skal aktiveres af brugeren.
6 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. 64-bit-computersystem påkrævet. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
7 "Observeret produktivitet, effektivitet og brugertilfredshed ved brug af flere eller store skærme," Koala LLC Ergonomics Consulting, 6. november 2012.
8 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 er

automatisk opdateret og altid aktiveret. Der kan forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav på et tidspunkt i forbindelse med opdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Windows 7 Pro er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 8.1 Pro. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal du først afinstallere den ene version og dernæst
installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, fotografier mv.), før du afinstallerer og installere styresystemer for at undgå tab af data.
3 Ikke alle funktioner understøttes i Ubuntu Linux.
4 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-databehandling på Intel®-arkitektur kræver et computersystem med processor, chipsæt,
BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og applikationer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
5 I forbindelse med harddiske og solid state-drev er 1 GB = 1 milliard bytes. TB = 1 billion bytes. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 16 GB (i Windows 7) og 36 GB (i Windows 8.1) af systemdisken er reserveret til
systemgendannelsessoftwaren.
19 Windows 7 Professional er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 10 Pro. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal du først afinstallere den ene version og
dernæst installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, billeder mv.), før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så du undgår at miste data.
8 Det interne drev på 8,9 cm (3,5") understøtter en enhed på enten 8,9 cm (3,5") eller 6,3 cm (2,5"). Brug af ekstra harddisk understøttes ikke.
9 Trådløse kort er valgfrie eller tilbehør og kræver separat anskaffet trådløst hotspot og internetadgang. Der er et begrænset antal offentlige trådløse hotspot.
10 Det integrerede Intel HD-grafikkort anvender en del af den samlede systemhukommelse til skærmydelse. Systemhukommelse, der er forbeholdt skærmen, kan ikke bruges af andre programmer. Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
12 Valgfrit eller tilbehør.
13 Der kræves internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/businessmobileprinting kan du finde en liste over egnede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger
om HP ePrint).
14 LANDesk er valgfrit tilbehør og sælges separat. De administrerede enheder skal være tilsluttet administrationsserveren. Placeringsbaserede funktioner kræver aktiv LANDesk-vedligeholdelsesservice. Funktionen Slet udfører en "nulstilling af Windows 8" og
kræver Windows 8. Funktionen Lås udfører kommandoen "Lås computer" i Windows.
15 HP Client Management Solutions-software kan hentes online via http://www.hp.com/go/clientmanagement
16 HP's drevkrypteringssoftware. Data er beskyttet før log ind på Drevkryptering. Hvis computeren slukkes eller sættes i dvaletilstand, bliver den logget ud af Drevkryptering, og der forhindres adgang til data.
17 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registreringen varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du finde registreringsstatus for hvert land.
18 For systemer, der er konfigureret med mere end 3 GB-hukommelse og et 32-bit-operativsystem, vil al hukommelsen muligvis ikke være tilgængelig på grund af systemressourcekrav. Anvendelse af mere hukommelse end 4 GB kræver et 64-bit-operativsystem.
Hukommelsesmodulerne understøtter dataoverførselshastigheder på op til 1600 MT/s; den faktiske datahastighed bestemmes af systemets processor.

Få mere at vide på
www.hp.eu/desktops
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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