Datasheet

HP Collaboration PC
Samenwerking op enterpriseniveau
Start vergaderingen snel met een
snelle verbinding naar de HP
Collaboration PC en het bijbehorende
scherm. Bedrijven kunnen met de vele
optionele accessoires hun
mogelijkheden uitbreiden en een
krachtige vergaderoplossing creëren
met beveiliging op enterpriseniveau.
2

● Windows 8.11
● 500-GB SSHD

Snel en gemakkelijk vergaderingen starten
● Ga direct aan de slag zonder eerst een geschikte kabel te moeten zoeken om uw projector of scherm aan te sluiten. Voer de
pincode van de ruimte in en begin de vergadering.
Naadloze samenwerking in real-time
● Door real-time samenwerking kan sneller worden besloten wat er gedaan moet worden en is er meer tijd om het uiteindelijke
product te maken. Zie de inbreng van alle deelnemers met functies voor gelijktijdige deelvensters en annotatie die tot snelle
resultaten leiden.
Krachtige beveiliging, uitstekend beheer
● Houd het veilig, houd het simpel. IT-efficiëntie is onovertroffen dankzij een compleet assortiment HP beveiligings- en
beheeroplossingen.
Stem de oplossing af op uw bedrijf
● Accessoires2 ondersteunen videoconferencing en samenwerking. Er zijn diverse accessoires beschikbaar waarmee u een vaste
videoconferencingopstelling kunt creëren.
Pluspunten
● U beschikt over de nieuwste technologie met Windows 8.11 en 5e-generatie Intel® Core™ i5-processors met vPro™3 naar keuze,
die sneller werken en indrukwekkende prestaties leveren op de HP Collaboration PC.
● U kunt direct aan de slag met Intel® Unite™-software die het mogelijk maakt snel en gemakkelijk samen te werken via bestaande
draadloze netwerken.
● De productiviteit blijft hoog en de downtime gering met HP BIOSphere automatisering op firmwareniveau. Uw pc's zijn extra
beveiligd dankzij automatische updates en veiligheidscontroles. De pc-oplossing is aanpasbaar en kan met uw bedrijf
meegroeien.4
● De HP Collaboration PC vindt bijna overal een plekje en kan eenvoudig op diverse optionele randapparaten2 worden bevestigd
dankzij de VESA-montageoptie.
● De HP Collaboration PC is eenvoudig toegankelijk voor onderhoud. De behuizing is met een kartelschroef te openen en de
serviceonderdelen zijn duidelijk herkenbaar.
● De HP Collaboration PC is ontworpen om aan de MIL-STD 810G-testnormen te voldoen.5 Daarbij heeft HP zelf 120.000 uur tests
en end-to-end diagnose uitgevoerd om maximale betrouwbaarheid te waarborgen.
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HP Collaboration PC Specificatietabel

Model

Mini

Beschikbaar
besturingssysteem

Windows 7 Professional 64 (beschikbaar via downgraderechten van Windows 8.1 Pro)2

Beschikbare processors3

Intel® Core™ i5-4590T met Intel HD Graphics 4600 (2 GHz, tot 3 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 4 MB cache, 2 cores)

Chipset

Intel® Q87 Express

Maximum geheugen

Tot 4 GB DDR3-1600 SDRAM 4
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 1600 MT/sec

Geheugenslots

2 SODIMM

Interne opslag

Tot 500 GB SATA SSHD5

Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerd: Intel® HD Graphics7
(Geïntegreerde videokaart is afhankelijk van processor)

Audio

DTS Studio Sound™-audiobeheertechnologie, HD audio met Realtek ALC221 codec (alle poorten zijn stereo), microfoon- en hoofdtelefoonpoorten aan de voorzijde (3,5 mm), audio-lijnuitgang achter
(3,5 mm), ondersteuning voor multi-streaming, interne luidspreker

Communicatie

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

Uitbreidingsslots

2 M.2
(1 M.2-slot bevat draadloze kaart)

Poorten en connectoren

Voor: 2 USB 3.0; 1 hoofdtelefoon; 1 microfoon
Achter: 4 USB 3.0; 1 VGA; 2 DisplayPort; 1 RJ-45; 1 audio-lijningang; 1 audio-lijnuitgang

Interne schijfposities

Eén 6,35-cm (2,5-inch)

Beschikbare software

Intel Unite™

Beveiligingsbeheer

HP Desktop Mini beveiligingsrek met twee VESA-adapters; HP UltraSlim kabelslot

Voeding

65-Watt 87% efficiënte actieve PFC

Afmetingen

175 x 34 x 177 mm
(Afmetingen gelden alleen voor de EliteDesk 800 G1 Desktop Mini pc)

Gewicht

1,3 kg
(Bevat 1 harde schijf. Gewicht geldt alleen voor de EliteDesk 800 G1 desktop Mini pc)

Omgeving

Laag-halogeen

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd en EPEAT® Gold-geregistreerd9

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen, arbeid en onsite service op de volgende werkdag. Voorwaarden variëren per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 8 GB PC3-12800
(DDR3-1600 MHz)
SODIMM-geheugen

HP geheugen optimaliseert de prestaties van uw business pc. Upgraden van het geheugen is een kosteneffectieve
methode om de systeemprestaties te verhogen zonder de processor te upgraden.

HP Desktop Mini
beveiligingsrek met twee
VESA-adapters

Plaats de HP Desktop Mini pc in het HP Desktop Mini beveiligingsrek met dubbele VESA-adapter om de pc achter het
scherm te monteren of de oplossing aan de muur te bevestigen en zet hem vast met het optionele HP Ultraslim
kabelslot.

HP 128-GB SED Opal2
solid-state drive

Voordelen van de HP 128-GB SED Opal 2 solid-state drive zijn een korte opstarttijd, snel bestanden zoeken en applicaties
starten, minder downtime en een lager stroomverbruik.1,2

HP Desktop Mini dvd
SuperMulti-writer
ODD-module

Voeg een SuperMulti dvd-writer toe aan uw HP Desktop Mini pc met de HP Desktop Mini dvd SuperMulti-writer optische
drive-module.1

HP draadloos toetsenbord
en muis

Met het HP draadloze toetsenbord en de draadloze muis heeft u geavanceerde functionaliteit en bedieningsgemak onder
handbereik. Met een draadloos toetsenbord, een draadloze lasermuis en een draadloze USB-ontvanger in één, gebouwd
met oog voor het milieu, zijn er geen kabels te verbergen en heeft u altijd een opgeruimd bureau.

Bestelnr.: B4U40AA

Bestelnr.: G1K22AA

Bestelnr.: G1K24AA

Bestelnr.: K9Q83AA

Bestelnr.: QY449AA

HP 4 jaar, onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag, alleen
voor desktop pc

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Als er een hardwareprobleem optreedt, wilt u zo snel mogelijk weer aan de slag. Met HP onsite hardwareservice op de
volgende werkdag beschikt u snel over de expertise om de uptime van uw product te maximaliseren. Hulp is altijd
beschikbaar, in de vorm van hoogwaardige assistentie op afstand of handige 24 x 7 onsite support, zodat u zo snel
mogelijk weer aan het werk kunt.
Bestelnr.: U7897E
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Messaging, voetnoten
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Kijk op

http://www.microsoft.com. Beschikbaar op geselecteerde configuraties, wordt apart verkocht.
2 Worden apart of als optie verkocht.
3 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Een 64-bits computersysteem is vereist. De prestaties variëren, afhankelijk van
uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
4 HP BIOSphere-kenmerken variëren afhankelijk van het pc-platform en de configuratie.
5 MIL-STD tests worden uitgevoerd, maar zijn niet bedoeld om geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse Department of Defense of militaire doeleinden aan te tonen. De testresultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze
testcondities.

Technische specificaties disclaimers
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Kijk op

http://www.microsoft.com.
2 Op dit systeem is Windows 7 Professional software voorgeïnstalleerd. Daarnaast worden een licentie en media voor Windows 8.1 Pro software meegeleverd. U kunt slechts één versie van de Windows software tegelijk gebruiken. Als u tussen de versies wilt
wisselen, moet u de ene versie verwijderen en de andere versie installeren. Om dataverlies te voorkomen moet u een backup maken van al uw data (bestanden, foto's, enz.) voordat u een besturingssysteem verwijdert en installeert.
3 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Voor 64-bits computergebruik op Intel®-architectuur is een computer nodig met
een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel® 64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64 ondersteunt. De prestaties variëren,
afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
4 Maximum geheugencapaciteit voor Windows 64-bits besturingssystemen of Linux. Met Windows 32-bits besturingssystemen is geheugen boven 3 GB mogelijk niet volledig beschikbaar wegens systeembronvereisten.
5 Voor vaste schijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 16 GB (voor Windows 7) en tot 30 GB (voor Windows 8) van de systeemschijf is gereserveerd voor de systeemherstelsoftware.
6 Voor de Intel Wireless-N 7260 draadloze netwerkkaart zijn een afzonderlijk aangeschaft draadloos access point en een internetabonnement vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
7 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden. Geïntegreerde Intel HD video gebruikt een gedeelte van het totale systeemgeheugen voor videoprestaties. Systeemgeheugen dat gereserveerd is voor grafische prestaties is niet beschikbaar voor gebruik
door andere programma's.
9 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.
10 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.

Meer informatie op
www.hp.eu/desktops
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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