Specifikace

Počítač HP Collaboration
Spolupráce na podnikové úrovni
Počítač HP Collaboration s připojeným
monitorem a rychlými možnostmi
připojení je zárukou rychlého
spouštění konferencí. Obsáhlá řada
příslušenství umožňuje firmám rozšířit
svůj dosah pomocí výkonného
konferenčního nástroje s ochranou na
podnikové úrovni.
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● Windows 8.11
● Disková jednotka 500 GB SSHD

Rychlé a snadné zahájení konference
● Rychle zprovozněte vše potřebné, aniž byste museli hledat správný kabel pro připojení k projektoru nebo obrazovce v místnosti.
Stačí zadat PIN místnosti a můžete zahájit konferenci.
Bezproblémová spolupráce v reálném čase
● Díky spolupráci v reálném čase můžete věnovat více času tvorbě konečného produktu namísto upozorňování, co je třeba provést.
Využívejte poznatky od všech účastníků, společně sdílejte informace a produkujte skutečné výsledky.
Vysoké zabezpečení, výjimečná správa
● Udržujte systém v bezpečí, a přitom zachovejte jeho jednoduchost. Posuňte IT efektivitu na vyšší úroveň s podporou uceleného
portfolia řešení pro zabezpečení a správu od HP.
Přizpůsobte si počítač svým pracovním potřebám
● Příslušenství2, které umožňuje používat konference a aplikace pro spolupráci. Vyberte si z řady různých příslušenství, které vám
umožní vytvořit spolehlivý nástroj pro používání konferencí.
Funkce
● Získejte nejmodernější technologii se systémem Windows 8.11 a jedním z procesorů Intel® Core™ i5 5. generace s technologií
vPro™,3 které vám zajistí působivou rychlost a výkon při používání počítače HP Collaboration.
● Těšte se na rychlé spuštění pomocí softwaru Intel® Unite™, který umožňuje jednoduché a okamžité navázání spolupráce v
existujících bezdrátových sítích.
● S funkcí automatizace na úrovni firmwaru HP BIOSphere si zachováte vysokou produktivitu a nízké prostoje. Vaše počítače získají
dodatečnou ochranu díky automatickým kontrolám aktualizací a zabezpečení. Vyzkoušejte vlastní nastavení, díky kterému si
můžete počítač přizpůsobit svým firemním potřebám.4
● Počítač HP Collaboration můžete umístit prakticky kamkoli nebo jej můžete snadno připojit k několika volitelným periferním
zařízením2 pomocí integrovaného držáku VESA.
● Počítač HP Collaboration umožňuje snadnou údržbu. Jeden křídlový šroub zajišťuje rychlý přístup k jasně identifikovatelným a
vyměnitelným komponentům.
● Počítač HP Collaboration byl navržen tak, aby splnil testování podle standardu MIL-STD 810G.5 Předtím absolvoval 120 000 hodin
vlastního testování HP a koncových diagnostických operací, abyste se na něj mohli stoprocentně spolehnout.
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Provedení

Mini

Dostupný operační systém

Systém Windows 7 Professional 64 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 8.1 Pro)2

Dostupné procesory

Procesor Intel® Core™ i5-4590T s grafickou kartou Intel HD 4600 (2 GHz, až 3 GHz s technologií Intel Turbo Boost, 4 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Intel® Q87 Express

Maximální paměť

Max. Paměť 4 GB DDR3-1600 SDRAM 4
Poznámka ke standardní paměti: Rychlost přenosu dat až 1 600 MT/s

Paměťové sloty

2 sloty SODIMM

Interní paměť

Max. 500 GB Jednotka SSHD SATA5

Dostupná grafika

Integrováno: Intel® HD Graphics7
(Integrovaná grafika závisí na procesoru)

Zvuk

Technologie řízení zvuku DTS Studio Sound™, zvuk HD s kodekem Realtek ALC221 (všechny porty jsou stereofonní), vpředu porty pro mikrofon a sluchátka (3,5 mm), vzadu port pro zvukový linkový
výstup (3,5 mm), podpora více datových proudů, interní reproduktor

Komunikace

Integrovaná síťová karta Intel® I217LM GbE; Bezdrátová síťová karta Intel® Wireless-N 7260 802.11a/b/g/n6

Rozšiřující sloty

2 rozhraní M.2
(1 slot M.2 je obsazen bezdrátovou síťovou kartou)

Porty a konektory

Vpředu: 2 porty USB 3.0; 1 výstup pro sluchátka; 1 vstup pro mikrofon
Vzadu: 4 porty USB 3.0; 1 port VGA; 2 porty DisplayPort; 1 port RJ-45; 1 zvukový linkový vstup; 1 zvukový linkový výstup

Pozice interních jednotek

1x 6,35 cm (2,5")

Dostupný software

Intel Unite™

Správa zabezpečení

Bezpečnostní/dvojité pouzdro VESA pro stolní počítače HP Mini; Lankový zámek HP UltraSlim

Napájení

Aktivní zdroj PFC 65 W s 87% účinností

Rozměry

175 x 34 x 177 mm
(Rozměry platí pouze pro stolní počítač EliteDesk 800 G1 Mini)

Hmotnost

1,3 kg
(Konfigurace s 1 pevným diskem. Hmotnost platí pouze pro stolní počítač EliteDesk 800 G1 Mini)

Ekologické informace

Nízký obsah halogenů

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR® a registrace EPEAT® Gold9

Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na součásti a práci, a odezva na místě následující pracovní den. Podmínky záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Záruka podléhá určitým omezením
a výjimkám.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Paměť HP 8 GB PC3-12800
(DDR3 - 1600 MHz) SODIMM

Maximalizujte výkon svého firemního počítače s pamětí HP. Upgrade paměti je nenákladným způsobem zvýšení výkonu
systému bez nutnosti upgradu procesoru.

Stolní počítač HP Mini –
bezpečnostní/dvojité
pouzdro VESA

Vložte počítač HP Mini PC do pouzdra HP Desktop Mini Security/Dual VESA pro bezpečné připevnění počítače za displej,
umístění řešení na stěnu a jeho uzamknutí pomocí volitelného zámku kabelu HP Ultra-Slim.

Jednotka SSD HP 128 GB
SED Opal2

S diskovou jednotkou SSD HP 128 GB SED Opal 2 získáte rychlé spouštění systému, vyhledávání souborů, spouštění
aplikací, méně prodlev a nižší spotřebu energie.1,2

Stolní počítač HP Mini –
modul zapisovací jednotky
DVD Super Multi ODD

Přidejte zapisovačku disků DVD Super-Multi ke stolnímu počítači HP Desktop Mini pomocí modulu ODD HP Desktop Mini
DVD Super Multi-Writer ODD.1

Bezdrátová klávesnice a myš
HP

V podobě bezdrátové klávesnice a myši HP získáte do rukou pokročilé funkce a snadné ovládání. Přestaňte kabely skrývat
a užívejte si přehledného pracoviště díky bezdrátové klávesnici, bezdrátové laserové myši a USB bezdrátovému přijímači v
jednom balení, které bylo sestaveno s ohledem na vaše prostředí.

Číslo produktu: B4U40AA

Číslo produktu: G1K22AA

Číslo produktu: G1K24AA

Číslo produktu: K9Q83AA

Číslo produktu: QY449AA

4 roky hardwarové podpory
HP s reakcí následující
pracovní den v místě
instalace pouze pro stolní
počítače

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Nastanou-li potíže s hardwarem, je zapotřebí je vyřešit co nejrychleji. Buďte připraveni se službou hardwarového servisu
HP s odezvou následující pracovní den v místě instalace a výrazně tak prodlužte dobu provozuschopnosti produktu. Díky
velmi kvalitní vzdálené asistenci nebo pohodlné podpoře v místě instalace s dostupností 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
získáte pomoc, kdykoli ji budete potřebovat – takže se můžete v klidu vrátit k práci.
Číslo produktu: U7897E
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Poznámky pod čarou se zprávami
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů či softwaru. Viz

http://windows.microsoft.com/cs-CZ. K dispozici u vybraných konfigurací a prodává se samostatně.
2 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
3 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Je vyžadován 64bitový výpočetní systém. Výkon se může lišit v závislosti na
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.
4 Funkce HP BIOSphere se mohou lišit v závislosti na platformě a konfiguraci počítače.
5 Testování MIL-STD nebylo dořešeno a není určeno k prokázání vhodnosti pro zakázky ministerstva obrany USA nebo pro vojenské použití. Výsledky těchto testů nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách.

Technické specifikace zřeknutí
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů nebo softwaru.

Podrobnosti naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
2 Tento systém má předinstalovaný software Windows 7 Professional a dodává se s licencí a médii pro software Windows 8.1 Pro. V jednu chvíli můžete používat pouze jednu verzi softwaru Windows. Budete-li chtít přejít z jedné verze na druhou, musíte jednu verzi
odinstalovat a druhou nainstalovat. Před odinstalací a instalací operačního systému musíte zálohovat všechna data (soubory, fotografie apod.), aby nedošlo k jejich ztrátě.
3 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. K využití 64bitové architektury Intel® je zapotřebí počítač, jehož procesor, čipová
sada, systém BIOS, operační systém, ovladače a aplikace podporují architekturu Intel® 64. Procesory nebudou fungovat bez systému BIOS s podporou architektury Intel® 64 (ani v 32bitovém režimu). Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a
softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí představovat úroveň výkonu.
4 Maximální kapacity paměti předpokládají použití 64bitového operačního systému Windows nebo systému Linux. U 32bitových operačních systémů Windows nemusí být paměť větší než 3 GB plně dostupná, neboť je z části využívaná systémovými prostředky.
5 V případě pevných disků: 1 GB = 1 miliarda bajtů. TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 16 GB (Windows 7) nebo až 30 GB (Windows 8) systémového disku je vyhrazeno pro software k obnovení systému.
6 bezdrátová síťová karta Intel Wireless-N 7260 vyžaduje samostatně zakoupený bezdrátový přístupový bod a internetové služby. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
7 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD. Integrovaná grafika Intel HD využívá část celkové paměti systému pro grafický výkon. Systémová paměť vyhrazená pro grafické výpočty není programům k dispozici pro jiné účely.
9 Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce www.epeat.net.
10 Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly obdržené po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

Více informací na
www.hp.eu/desktops
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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