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HP Collaboration-pc
Samarbejde i erhvervsklassen
I kan komme i gang med møderne
med det samme med en hurtig
forbindelse til en HP Collaboration-pc
og tilhørende skærm. Jeres
rækkevidde kan udvides med en
omfattende række tilvalg af effektive
pakker til møder,der er beskyttet af
professionelt sikkerhedsudstyr.
2

● Windows 8.11
● 500 GB SSHD

Du kan starte møder nemt og hurtigt
● Du kan komme hurtigt i gang uden at skulle lede efter det rigtige kabel til projektoren eller skærmen. Du skal bare indtaste din
pinkode til lokalet og starte mødet.
Problemfrit samarbejde i realtid
● Ved at samarbejde i realtid kan I bruge mere tid på at skabe et færdigt produkt – i stedet for blot at skrive bemærkninger om,
hvad der skal gøres. Alle mødedeltagere kan dele og anmærke side-om-side, så I får resultater i realtid.
Stærk sikkerhed, som håndteres særdeles godt
● Hold det sikkert, hold det enkelt. IT-effektiviteten er suveræn, når den er understøttet af et komplet udvalg af sikkerheds- og
administrationsløsninger fra HP.
Du kan tilpasse det til lige præcis din virksomhed
● Tilbehør2 kan bruges til videokonferencer og samarbejde. Vælg blandt en række tilbehør, der gør det muligt at oprette et fast
værktøj til videokonferencer.
Fremhævede funktioner
● Få den nyeste teknologi med Windows 8.11 og 5. generations Intel® Core™i5-processorer med vPro™3 efter eget valg – det giver
HP Collaboration-pc'en imponerende hastighed og ydeevne.
● Med Intel ® Unite™-softwaren kan du komme i gang med det samme. Det gør det nemt og hurtigt at samarbejde på dine trådløse
netværk.
● Hold produktiviteten oppe og nedetiden nede med HP BIOSphere-automatisering på firmware-niveau. Dine pc'er får ekstra
beskyttelse takket være de automatiske opdateringer og sikkerhedskontroller. Du får brugertilpassede løsninger, der får pc'en til
at udvikle sig i takt med virksomheden.4
● HP Collaboration-pc'en kan placeres næsten hvor som helst eller forbindes til valgfri ekstra enheder2 ved hjælp af den
integrerede VESA-montering.
● Det er nemt at servicere HP Collaboration-pc'en. En enkelt skrue giver hurtig adgang til komponenter, der er nemme at genkende
og servicere.
● HP Collaboration-pc'en er udviklet til at gennemgå MIL-STD 810G-tests.5 Forud for det har HP udført 120.000 timer af vores egne
tests og start-til-slut-diagnosticeringer, så du kan føle dig sikker, når du sidder foran computeren.
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HP Collaboration-pc Specifikationstabel

Formfaktor

Mini

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro)2

Tilgængelige processorer3

Intel® Core™ i5-4590T med Intel HD Graphics 4600 (2 GHz, op til 3 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Intel® Q87 Express

Maksimal hukommelse

Op til 4 GB DDR3-1600 SDRAM 4
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 1600 MT/s

Hukommelsessokler

2 SODIMM

Internt storage

Op til 500 GB SATA SSHD5

Tilgængelige grafikkort

Indbygget: Intel® HD Graphics7
(Integreret grafik afhænger af processoren)

Lyd

DTS Studio Sound™-lydstyringsteknologi, HD-lyd med Realtek ALC221-kodeks (alle udgange er i stereo), porte til mikrofon og hovedtelefon (3,5 mm) på forsiden, udgående lydstik på bagsiden (3,5
mm), mulighed for multistreaming, intern højttaler

Kommunikation

Indtegreret Intel® I217LM GbE; Intel® Wireless-N 7260 802.11a/b/g/n6

Udvidelsesstik

2 M.2
(1 M.2-holder er optaget af netværkskortet)

Porte og stik

Foran: 2 USB 3.0; 1 hovedtelefon; 1 mikrofon
Bagpå: 4 USB 3.0; 1 VGA; 2 DisplayPort; 1 RJ-45; 1 lydindgang; 1 lydudgang

Interne drevbåse

Et 6,35 cm (2,5")

Tilgængelig software

Intel Unite™

Sikkerhedsstyring

HP Desktop Mini Security/Dual VESA-etui; HP UltraSlim-kabellås

Strømforsyning

65 W 87 % effektivitetsgrad, aktiv PFC

Mål

175 x 34 x 177 mm
(Målene gælder kun EliteDesk 800 G1 Desktop Mini-pc)

Vægt

1,3 kg
(Konfigureret med 1 harddisk. Vægtangivelsen gælder kun EliteDesk 800 G1 Desktop Mini-pc'en)

Miljøansvar

Lav halogen

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret og EPEAT® Gold-registreret9

Garanti

3 års begrænset garanti, herunder 3 års reservedele, arbejdskraft og service på stedet næste hverdag. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 8 GB PC3-12800
(DDR3-1600 MHz)
SODIMM-hukommelse

Få maksimal ydelse i din Business-pc med HP-hukommelse. Opgrader hukommelsen med en økonomisk overkommelig
løsning, og øg systemydelsen uden at opgradere processoren.

HP Desktop Mini,
sikkerheds-/Dual VESA-etui

Pak din HP Desktop Mini-pc ind i HP Desktop Mini Security/Dual VESA-etuiet, så du kan montere pc'en bag skærmen,
placere løsningen på en væg eller låse den fast med HP's ultratynde kabellås (tilbehør).

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

ODD-modul til HP Desktop
Mini DVD Super
Multi-brænder

Du kan føje en DVD Super-Multi-brænder til din HP Desktop Mini-pc med et ODD-modul til HP Desktop Mini DVD Super
Multi-brænder.1

HP Trådløst tastatur og mus

Med et tådløst HP-tastatur og mus får du avanceret funktionalitet og problemfri brug lige ved hånden. Glem alt om at
skjule ledninger og få en arbejdsplads uden kabelrod med et trådløst tastatur, en trådløst lasermus og en trådløs
USB-receiver i én og samme pakke – bygget med miljøet in mente.

Produktnummer: B4U40AA

Produktnummer: G1K22AA

Produktnummer: G1K24AA

Produktnummer: K9Q83AA

Produktnummer: QY449AA

HP 4 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
kun desktops

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

Når der opstår hardwareproblemer, er det vigtigt, at du er kørende igen så hurtigt som muligt. Hav ekspertisen ved
hånden med HP-hardwareservice næste hverdag på stedet, og du kan reducere produktets nedetid. Med fjernsupport i
høj kvalitet eller praktisk support på stedet, der er til rådighed hele døgnet, kan du få hjælp, når du har brug for det – så
du kan komme tilbage til arbejdet.
Produktnummer: U7897E
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Fodnoter
1 Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere og/eller software, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Se

http://www.microsoft.com. Fås i udvalgte konfigurationer og sælges separat.
2 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør.
3 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit computersystem påkrævet. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
4 Funktionerne i HP BIOSphere kan variere afhængigt af pc'ens platform og konfiguration.
5 MIL-STD-test er ikke udført endnu, og formålet er ikke at demonstrere egnethed i forhold til de kontraktmæssige krav fra U.S. Department of Defense eller til militær brug. Testresultater er ikke en garanti for fremtidig ydelse under disse testforhold.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
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 Windows 7 Professional 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, billeder mv.), før du afinstallerer og installerer styresystemer for at undgå tab af data.
3 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. Intel's nummerering er ikke et mål for højere ydelse.
4 Den maksimale hukommelseskapacitet gælder for 64-bit Windows-operativsystemer eller Linux. For 32-bit Windows-operativsystemer vil al hukommelse over 3 GB muligvis ikke være tilgængelig på grund af systemressourcebegrænsninger.
5 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) af systemdisken er reserveret til systemgendannelsessoftware.
6 Det trådløse netværkskort Intel Wireless-N 7260 kræver et separat anskaffet trådløst adgangspunkt og internetforbindelse. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed.
7 HD-billeder vises kun med HD-indhold. Det integrerede Intel HD-grafikkort anvender en del af den samlede systemhukommelse til skærmydelsen. Systemhukommelse, der er forbeholdt skærmen, kan ikke bruges af andre programmer.
9 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registreringen varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du finde registreringsstatus for hvert land.
10 Eksterne strømforsyninger, netledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.

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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