Φύλλο δεδομένων

Υπολογιστής HP Collaboration
Συνεργασία εταιρικής κατηγορίας
Ξεκινήστε άμεσα τις συσκέψεις σας
χάρη στη γρήγορη σύνδεση με τον
υπολογιστή HP Collaboration και τη
σχετική οθόνη. Οι πολλαπλές
επιλογές αξεσουάρ δίνουν στις
επιχειρήσεις τη δυνατότητα να
επεκταθούν με μια ισχυρή λύση
συσκέψεων με ασφάλεια εταιρικής
κατηγορίας.
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● Windows 8.11
● 500 GB SSHD

Πραγματοποιήστε τις συσκέψεις σας γρήγορα και εύκολα
● Αρχίστε να εργάζεστε γρήγορα, χωρίς να ψάχνετε το κατάλληλο καλώδιο για να συνδέσετε τον προβολέα ή την οθόνη. Απλά
εισαγάγετε το ΡΙΝ της αίθουσάς σας και ξεκινήστε τη σύσκεψή σας.
Απρόσκοπτη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
● Η συνεργασία σε πραγματικό χρόνο σάς επιτρέπει να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
προϊόντος, αντί να σημειώνετε τι πρέπει να γίνει. Συγκεντρώστε τις απόψεις όλων των συμμετεχόντων χρησιμοποιώντας τις
λειτουργίες ταυτόχρονης κοινής χρήσης και σημειώσεων που προσφέρουν αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο.
Ισχυρή ασφάλεια, μοναδική διαχείριση
● Απλοποιημένη ασφάλεια. Η αποδοτικότητα του ΙΤ διαπρέπει όταν υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο
λύσεων ασφάλειας και διαχείρισης της ΗΡ.
Προσαρμόστε το στις ανάγκες της επιχείρησής σας
● Τα αξεσουάρ2 παρέχουν δυνατότητα διασκέψεων και συνεργασίας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ που σας
επιτρέπουν να δημιουργήσετε ένα μόνιμο εργαλείο διασκέψεων.
Χαρακτηριστικά
● Αποκτήστε την πιο πρόσφατη τεχνολογία με τα Windows 8.11 και τους επεξεργαστές Intel® Core™ i5 5ης γενιάς με vPro™3 της
επιλογής σας που παρέχουν εντυπωσιακή ταχύτητα και απόδοση στον υπολογιστή HP Collaboration.
● Αρχίστε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας άμεσα με το λογισμικό Intel® Unite™ που προσφέρει δυνατότητα απλής και
άμεσης συνεργασίας μέσω των υπαρχόντων ασύρματων δικτύων.
● Διατηρήστε την παραγωγικότητα σε υψηλά επίπεδα και περιορίστε τις διακοπές λειτουργίας με αυτοματοποίηση σε επίπεδο
υλικολογισμικού μέσω του HP BIOSphere. Οι υπολογιστές σας απολαμβάνουν μεγαλύτερη προστασία χάρη στις αυτόματες
ενημερώσεις και στους αυτόματους ελέγχους ασφάλειας. Απολαύστε δυνατότητες προσαρμογής που επιτρέπουν στον
υπολογιστή σας να εξελίσσεται μαζί με την επιχείρησή σας.4
● Τοποθετήστε τον υπολογιστή HP Collaboration όπου σας εξυπηρετεί ή συνδέστε τον εύκολα με διάφορες, προαιρετικές,
περιφερειακές συσκευές2 μέσω της ενσωματωμένης βάσης VESA.
● Επισκευάστε εύκολα τον υπολογιστή HP Collaboration. Αφαιρώντας μία και μόνο βίδα έχετε γρήγορη πρόσβαση σε εύκολα
αναγνωρίσιμα και επισκευάσιμα εξαρτήματα.
● Ο υπολογιστής HP Collaboration έχει σχεδιαστεί να αντέχει στις δοκιμές MIL-STD 810G.5 Πριν από αυτό, η ΗΡ πραγματοποίησε
δικές της δοκιμές διάρκειας 120.000 ωρών και ολοκληρωμένους διαγνωστικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσει ότι το
προϊόν θα είναι απόλυτα αξιόπιστο.
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Υπολογιστής HP Collaboration Πίνακας
προδιαγραφών

Μορφή

Mini

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro)2

Διαθέσιμοι επεξεργαστές3

Intel® Core™ i5-4590T με γραφικά Intel HD 4600 (2 GHz, έως 3 GHz με την τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες)

Chipset

Intel® Q87 Express

Μέγιστη μνήμη

Έως 4 GB DDR3-1600 SDRAM 4
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1600 MT/s

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

Έως 500 GB SSHD SATA5

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένο: Γραφικά Intel® HD7
(Τα ενσωματωμένα γραφικά εξαρτώνται από τον επεξεργαστή)

Ήχος

Τεχνολογία διαχείρισης ήχου DTS Studio Sound™, ήχος υψηλής πιστότητας με κωδικοποιητή Realtek ALC221 (όλες οι θύρες είναι στερεοφωνικές), μπροστινές θύρες μικροφώνου και ακουστικών
(3,5 mm), πίσω θύρα εξόδου ήχου (3,5 mm), δυνατότητα πολλαπλής ροής, εσωτερικό ηχείο

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη κάρτα Intel® I217LM GbE, Intel® Wireless-N 7260 802.11a/b/g/n6

Υποδοχές επέκτασης

2 M.2
(1 υποδοχή M.2 χρησιμοποιείται για την κάρτα ασύρματου δικτύου)

Θύρες και υποδοχές

Μπροστά: 2 USB 3.0, 1 ακουστικών, 1 μικροφώνου
Πίσω: 4 USB 3.0, 1 VGA, 2 DisplayPort, 1 RJ-45, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου

Εσωτερικές θέσεις μονάδων

Μία 6,35 cm (2,5'')

Διαθέσιμο λογισμικό

Intel Unite™

Διαχείριση ασφάλειας

Θήκη ασφαλείας/διπλής στήριξης VESA για επιτραπέζιους υπολογιστές HP Mini, κλειδαριά καλωδίου HP UltraSlim

Τροφοδοσία Ισχύος

65 W με απόδοση 87%, ενεργό PFC

Διαστάσεις

175 x 34 x 177 mm
(Οι διαστάσεις αφορούν μόνο τον επιτραπέζιο υπολογιστή EliteDesk 800 G1 Mini)

Βάρος

1,3 kg
(Διαμόρφωση με 1 μονάδα σκληρού δίσκου. Το βάρος αφορά μόνο τον επιτραπέζιο υπολογιστή EliteDesk 800 G1 Mini)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® Gold9

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών που περιλαμβάνει 3 έτη για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη
χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Μνήμη SODIMM HP 8 GB
PC3-12800 (DDR3-1600
MHz)

Μεγιστοποιήστε την απόδοση του επαγγελματικού σας υπολογιστή με μνήμη HP. Η αναβάθμιση της μνήμης αποτελεί
έναν οικονομικό τρόπο βελτίωσης της απόδοσης του συστήματος χωρίς να απαιτείται αναβάθμιση του επεξεργαστή.

Θήκη ασφαλείας/διπλής
στήριξης VESA για
επιτραπέζιους υπολογιστές
HP Mini

Τυλίξτε τον HP Desktop Mini στη θήκη ασφαλείας/Dual VESA για HP Desktop Mini, και τοποθετήστε με ασφάλεια τον
υπολογιστή σας πίσω από την οθόνη, στον τοίχο, ή κλειδώστε τον με την προαιρετική κλειδαριά καλωδίου HP
Ultra-Slim.

Σκληρός στερεάς
κατάστασης HP 128 GB SED
Opal2

Απολαύστε γρήγορο χρόνο εκκίνησης, αναζήτησης αρχείων και εκκίνησης εφαρμογών, συντομότερο χρόνο
τερματισμού και ισχύ με τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης HP 128 GB SED Opal 2.1,2

Μονάδα εγγραφής DVD
Super Multi-Writer για HP
Desktop Mini

Προσθέστε μια μονάδα εγγραφής DVD Super-Multi στον HP Desktop Mini, με τη μονάδα εγγραφής DVD HP Desktop Mini.1

Ασύρματο πληκτρολόγιο και
ποντίκι HP

Επωφεληθείτε από τη βελτιωμένη λειτουργικότητα και την ευκολία χρήσης που προσφέρουν το ασύρματο
πληκτρολόγιο και ποντίκι HP. Σταματήστε να κρύβετε τα καλώδια και αποκτήστε ξανά έναν ελεύθερο χώρο εργασίας
με ασύρματο πληκτρολόγιο, ασύρματο ποντίκι laser και ασύρματο δέκτη USB σε μία συσκευασία - κατασκευασμένα με
γνώμονα το περιβάλλον.

Αριθμός προϊόντος: B4U40AA

Αριθμός προϊόντος: G1K22AA

Αριθμός προϊόντος: G1K24AA

Αριθμός προϊόντος: K9Q83AA

Αριθμός προϊόντος: QY449AA

Επιτόπια υποστήριξη ΗΡ
μόνο για το υλικό με
απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 4 έτη

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Όταν προκύπτουν θέματα υλικού, όσο πιο γρήγορα επανέλθετε τόσο το καλύτερο. Επωφεληθείτε από εξειδίκευση
όποτε τη χρειαστείτε με την υπηρεσία επιτόπιας εξυπηρέτησης την επόμενη εργάσιμη ημέρα για υλικό της HP και
αυξήστε την αδιάλειπτη λειτουργία. Με την απομακρυσμένη υποστήριξη υψηλής ποιότητας και την ευέλικτη επιτόπια
υποστήριξη διαθέσιμη 24x7, επωφελείστε από βοήθεια όταν τη χρειάζεστε για να επιστρέφετε γρήγορα στην εργασία
σας.
Αριθμός προϊόντος: U7897E
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Υπολογιστής HP Collaboration
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας

των Windows. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com. Διατίθεται σε επιλεγμένες διαμορφώσεις και πωλείται ξεχωριστά.
2 Πωλούνται ξεχωριστά ή ως προαιρετικά χαρακτηριστικά.
3 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Απαιτείται σύστημα 64-bit. Η
απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
4 Οι λειτουργίες του HP BIOSphere μπορεί να διαφέρουν ανάλογα την πλατφόρμα και τη διαμόρφωση του υπολογιστή.
5 Οι δοκιμές MIL-STD εκκρεμούν και δεν αποσκοπούν να υποδείξουν καταλληλότητα για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του Υπουργείου Αμύνης των Η.Π.Α. ή για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν αποτελούν
εγγύηση της μελλοντικής απόδοσης στις ίδιες συνθήκες δοκιμών.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας

των Windows. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
2 Σε αυτό το σύστημα υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 7 Professional και παρέχονται επίσης άδεια και μέσα για το λογισμικό Windows 8.1 Pro. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία έκδοση του λογισμικού Windows τη φορά. Η αλλαγή
μεταξύ εκδόσεων απαιτεί την απεγκατάσταση της μίας έκδοσης για την εγκατάσταση της άλλης. Πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (αρχεία, φωτογραφίες, κ.λπ.) προτού απεγκαταστήσετε και εγκαταστήσετε τα
λειτουργικά συστήματα, για την αποφυγή απώλειας των δεδομένων σας.
3 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η τεχνολογία 64 bit σε
αρχιτεκτονική Intel® απαιτεί σύστημα υπολογιστή με επεξεργαστή, chipset, BIOS, λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης συσκευών και εφαρμογές που υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική Intel® 64. Οι επεξεργαστές δεν θα λειτουργούν (ούτε στα 32 bit)
χωρίς BIOS που να υποστηρίζει την αρχιτεκτονική Intel® 64. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί κριτήριο μέτρησης της απόδοσης.
4 Οι μέγιστες χωρητικότητες μνήμης αναφέρονται σε λειτουργικά συστήματα Windows 64 bit ή Linux. Στα λειτουργικά συστήματα Windows 32 bit, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όλη η μνήμη άνω των 3 GB, λόγω των απαιτήσεων του συστήματος σε πόρους.
5 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 16 GB (για Windows 7) και έως 30 GB (για Windows 8) του δίσκου συστήματος δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης
συστήματος.
6 Η κάρτα ασύρματου δικτύου Intel Wireless-N 7260 απαιτεί τη χρήση σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet, τα οποία προμηθεύεστε ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
7 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD. Τα ενσωματωμένα γραφικά Intel HD χρησιμοποιούν μέρος της συνολικής μνήμης του συστήματος για την απόδοση εικόνας. Η μνήμη συστήματος που προορίζεται αποκλειστικά για την απόδοση της
εικόνας δεν είναι διαθέσιμη για χρήση από άλλα προγράμματα.
9 Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.
10 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή
περιεκτικότητα σε αλογόνο.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/desktops
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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