Taulukot

HP Collaboration -tietokone
Yritystason yhteistyötä
Aloita kokoukset aikaa tuhlaamatta
nopean HP Collaboration
-tietokoneyhteyden ja siihen liittyvän
näytön avulla. Kattavan
lisävarustetarjonnan ansiosta
yritykset voivat laajentaa toimintaansa
tehokkaalla kokousratkaisulla, jolla on
yritysluokan tietoturva.
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● Windows 8.11
● 500 Gt:n SSHD

Aloita kokoukset nopeasti ja helposti.
● Pääset nopeasti alkuun etsimättä oikeaa kaapelia projektoria tai tilan näyttöä varten. Anna tilan PIN-koodi ja aloita kokous.
Reaaliaikainen saumaton yhteistyö
● Reaaliaikaisen yhteistyön ansiosta voit käyttää enemmän aikaa lopputuotteen luomiseen sen sijaan, että sinun on pohdittava,
mitä on vielä tehtävä. Ota huomioon kaikkien osallistujien näkemykset sivuttaisjakamisella ja merkinnöillä, jotka tuottavat
reaaliaikaisia tuloksia.
Vankka suojaus, poikkeuksellinen hallinta
● Suojaaminen on yksinkertaista. Tietotekniikasta saa täyden tehon irti, kun siihen yhdistää täyden HP:n tietoturva- ja
hallintaratkaisujen valikoiman.
Mukauta se liiketoimintasi tarpeisiin
● Varusteita2 videoneuvotteluihin ja yhteistyöhön. Hyödynnä laajaa lisävarusteiden valikoimaa, jonka avulla voit luoda kiinteän
videoneuvottelutyökalun.
Ominaisuudet
● Siirry uusimpaan tekniikkaan valitsemalla Windows 8.1 -käyttöjärjestelmä1 ja haluamasi 5. sukupolven Intel® Core™ i5
-suorittimet ja Pro™-versio3, joiden ansiosta HP Collaboration -tietokone tarjoaa vaikuttavan nopeuden ja tehokkuuden.
● Pääset nopeasti alkuun Intel® Unite™ -ohjelmistolla, joka tarjoaa vaivattoman ja nopean yhteistyöominaisuuden valmiiksi
määritettyihin langattomiin verkkoihin.
● HP BIOSpheren laiteohjelmisto-tasoinen automatisointi pitää tuottavuuden hyvänä ja ehkäisee käyttökatkoksia. Tietokoneesi
saavat lisäsuojausta automaattisin päivityksin ja tietoturvatarkistuksin. Nauti mukauttamistoiminnoista, joiden avulla
tietokoneesi pystyy kehittymään yrityksesi mukana.4
● HP Collaboration -tietokoneen voi sijoittaa lähes mihin tahansa tai kiinnittää helposti useisiin erilaisiin lisälaitteisiin2 tietokoneessa
olevan VESA-kiinnityksen avulla.
● HP Collaboration -tietokone on helposti huollettavissa. Osat ovat helposti tunnistettavissa, ja niitä pääsee käsittelemään
avaamalla yhden siipiruuvin.
● HP Collaboration on suunniteltu läpäisemään Yhdysvaltain armeijan MIL-STD 810G -standarditestit.5 Ennen tätä testausta HP on
itse testannut laitetta ja suorittanut päästä päähän -diagnostiikkaa yhteensä 120 000 tuntia, jotta sinä voisit luottaa laitteeseen.
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HP Collaboration -tietokone Taulukko teknisistä
tiedoista

Koko

Mini

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

Windows 7 Professional 64 (saatavilla Windows 8.1 Pro-version muunto-oikeuksien kautta)2

Saatavilla olevat suorittimet3

Intel® Core™ i5-4590T -suoritin (2 GHz, jopa 3 GHz Intel Turbo Boost -tekniikalla, 4 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä) ja Intel HD 4600 -näytönohjain

Piirisarja

Intel® Q87 Express

Muistin enimmäismäärä

Enintään 4 Gt:n DDR3-1600 SDRAM 4
Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus enintään 1600 Mt/s

Muistipaikat

2 SODIMM

Sisäinen tallennustila

Enintään 500 Gt SATA SSHD5

Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Integroitu: Intel® -HD-näytönohjain7
(Integroitu näytönohjain riippuu suorittimesta)

Ääni

DTS Studio Sound™ -äänenhallintatekniikka, HD-ääni Realtek ALC221 -koodekilla (kaikki portit ovat stereoportteja), mikrofonin ja kuulokkeen portit edessä (3,5 mm), äänilinjalähtöportti takana (3,5
mm), monisuoratoiston mahdollisuus, sisäinen kaiutin

Tietoliikenne

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

Laajennuspaikat

2 M.2
(M.2-paikka on langattoman kortin käytössä)

Portit ja liittimet

Edestä: 2 USB 3.0 -porttia, kuulokeliitäntä; mikrofoniliitäntä
Paluu: 4 USB 3.0 -porttia; VGA-portti; 2 DisplayPort-liitäntää; RJ-45; äänen linjatulo; äänilähtö

Sisäiset asemapaikat

Yksi 6,35 cm (2,5’’)

Saatavilla olevat ohjelmistot

Intel Unite™

Suojauksen hallinta

HP Desktop Mini Security / Dual VESA -suojateline; HP UltraSlim -kaapelilukko

Virtalaitteet

65 W, 87%:n hyötysuhde, aktiivinen tehokertoimen korjaus

Mitat

175×34×177 mm
(Mittatiedot koskevat vain EliteDesk 800 G1 Desktop Mini -tietokonetta)

Paino

1,3 kg
(Kokoonpanossa yksi kiintolevy. Painotiedot koskevat vain EliteDesk 800 G1 Desktop Mini -tietokonetta)

Ympäristö

Vähähalogeeninen

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu ja EPEAT® Gold -rekisteröity9

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu, sisältäen 3 vuoden takuun osille ja työlle sekä seuraavana päivänä asiakkaan luona tapahtuvan huollon Ehdot vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n 8 Gt:n PC3-12800
(DDR3-1600 MHz)
SODIMM-muisti

Maksimoi yritystietokoneesi suorituskyky HP-muistilla. Muistin päivittäminen on kustannustehokas tapa parantaa
järjestelmän suorituskykyä ilman prosessoripäivitystä.

HP Desktop Mini Security /
Dual VESA -suojateline

Laita HP Desktop Mini -tietokoneesi HP Desktop Mini Security/Dual VESA -koteloon, jotta voit turvallisesti kiinnittää sen
näytön taakse, seinään ja lukitse se valinnaisella HP Ultra-Slim -kaapelilukolla.

HP SED Opal2 -SSD-asema
(128 Gt)

HP:n SED Opal 2 SSD -asema (128 Gt) nopeuttaa tietokoneen ja sovellusten käynnistymistä sekä tiedostohakuja ja
vähentää käyttökatkoksia ja virrankulutusta.1,2

HP Desktop Mini DVD Super
Multi-Writer ODD -moduuli

Lisää kirjoittava Super-Multi DVD -asema HP Desktop Miniisi kirjoittavan HP Desktop Mini DVD Super Multi-Writer ODD
-moduulin avulla.1

HP:n johdoton näppäimistö
ja hiiri

HP:n langaton näppäimistö ja hiiri tuo edistyneet toiminnot sekä käytön helppouden käsiesi ulottuville. Pysäytä
piilottaminen johtojen ja muodostaa yhteyden on siisti toimi tilaa langattoman näppäimistön, langattoman laserhiiren ja
langaton USB- vastaanotin paketti - luotu ympäristöä ajatellen.

Tuotenumero: B4U40AA

Tuotenumero: G1K22AA

Tuotenumero: G1K24AA

Tuotenumero: K9Q83AA

Tuotenumero: QY449AA

HP:n 4 vuoden laitteistotuki
vain pöytäkoneelle, seur.
arkip. asiakkaan tiloissa

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Kun laitteisto-ongelmia tulee, mitä nopeammin voit taas tehdä töitä, sen parempi. Pidä asiantuntijamme valmiustilassa
ja lisää laitteistosi aktiivista käyttöaikaa HP Hardware Next Business Day Onsite Service -palvelun avulla.
Ympärivuorokautinen korkealaatuinen tuki joko etätukena tai mukavasti paikan päällä takaavat sen, että saat apua, kun
sitä tarvitset – jotta voit taas jatkaa työntekoa.
Tuotenumero: U7897E
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Viestin alaviitteet
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa versioissa tai Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin

hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com. Saatavilla vain tietyissä kokoonpanoissa, myydään erikseen.
2 Hankittava erikseen tai lisävarusteina.
3 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä 64-bittinen tietokonejärjestelmä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
4 HP BIOSphere -ominaisuudet voivat vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän ja kokoonpanon mukaan.
5 MIL-STD-testaus on meneillään, mutta sillä ei pyritä osoittamaan, että laitteet täyttävät puolustusvoimien sopimusvaatimukset tai ovat sopivia sotilaskäyttöön. Testitulokset eivät takaa, että laitteet toimivat jatkossa näissä olosuhteissa.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai erikseen hankittavien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää.

Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
2 Järjestelmään on asennettu valmiiksi Windows 7 Professional -ohjelmisto, ja sen mukana toimitetaan Windows 8.1 Pro -ohjelmiston käyttöoikeus ja ohjelmat. Voit käyttää vain yhtä Windows-ohjelmistoversiota kerrallaan. Versioiden välillä vaihtaminen edellyttää
yhden version asennuksen poistamista ja toisen asentamista. Jotta et menettäisi tietojasi, tee kaikista tiedoista (tiedostot, valokuvat ja niin edelleen) varmuuskopiot ennen käyttöjärjestelmien poistamista ja asentamista.
3 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jonka suoritin,
piirilevysarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel® 64 -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suurempaa suorituskykyä.
4 Muistin enimmäiskapasiteetti perustuu oletukseen, että käytössä on 64-bittinen Windows-käyttöjärjestelmä tai Linux. Windows-käyttöjärjestelmän 32-bittisissä versioissa yli 3 Gt:n muisti ei järjestelmän resurssivaatimusten vuoksi ole välttämättä kokonaan
käytettävissä.
5 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmälevystä on varattu järjestelmän palautusohjelmistolle enintään 16 Gt (Windows 7) tai 30 Gt (Windows 8).
6 Langaton Intel Wireless-N 7260 -verkkokortti edellyttää erikseen hankittavaa langatonta tukiasemaa ja internet-palvelua. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
7 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD). Integroitu Intel HD -grafiikkasuoritin käyttää osaa järjestelmämuistista näyttömuistina. Videon toistoa varten varattu järjestelmämuisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä muihin
tarkoituksiin.
9 EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.
10 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/desktops
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.
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