Podatkovni list

Računalnik s HP-jevo rešitvijo za sodelovanje
Sodelovanje na ravni podjetij
S hitro povezavo z računalnikom s
HP-jevo rešitvijo za sodelovanje in
povezanim zaslonom lahko hitro
začnete sestanke. Obsežne možnosti
pripomočkov podjetjem omogočajo,
da razširijo svoj doseg z zmogljivo
rešitvijo za sodelovanje, zaščiteno z
varnostjo na ravni podjetij.
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● Windows 8.11
● 500 GB SSHD

Sestanke začnite hitro in preprosto
● Hitro začnite z delom, ne da bi morali poiskati pravi kabel za priklop na projektor ali sobni zaslon. Preprosto vstopite v določeno
sobo in začnite sestanek.
Nemoteno sprotno sodelovanje
● Če uporabljate sprotno sodelovanje, lahko namenite več časa ustvarjanju končnega izdelka, namesto da bi se ukvarjali s stvarmi,
ki jih je treba narediti. Skupna raba drug ob drugem in komentiranje omogočata, da sprejmete podatke vseh udeležencev, ki
ustvarjajo takojšnje rezultate.
Izjemna varnost, odlično upravljanje
● Naj bo varnost preprosta. Učinkovitost informacijske tehnologije se lahko popolnoma izkaže, če je podprta s celovitim naborom
HP-jevih rešitev za varnost in upravljanje.
Prilagodite ga svojemu podjetju
● Pripomočki2 omogočajo konference in sodelovanje. Izbirate lahko med številnimi pripomočki, s katerimi lahko ustvarite trajno
orodje za konference.
Posebnosti
● Zagotovite si najnovejšo tehnologijo z operacijskim sistemom Windows 8.11 in procesorji Intel® Core™ i5 5. generacije z vPro™3
po lastni izbiri, s katerimi boste na računalniku s HP-jevo rešitvijo za sodelovanje dosegli izjemno hitrost in delovanje.
● S programsko opremo Intel® Unite™, ki zagotavlja preprosto in takojšnjo zmožnost sodelovanja v obstoječih brezžičnih omrežjih,
lahko takoj začnete z delom.
● Z avtomatizacijo na ravni vdelane programske opreme HP BIOSphere ohranite visoko storilnost in manj prekinitev delovanja. Vaši
računalniki so dodatno zaščiteni zahvaljujoč samodejnim posodobitvam in varnostnim preverjanjem. Uživajte v prilagajanju, ki
računalniku omogoča, da se razvija skupaj s podjetjem.4
● Računalnik s HP-jevo rešitvijo za sodelovanje lahko postavite na skoraj katero koli mesto ali pa ga z vgrajenim nosilcem VESA
enostavno namestite na več zunanjih naprav2 po izbiri.
● Računalnik s HP-jevo rešitvijo za sodelovanje je preprosto servisirati. En vijak omogoča hiter dostop do komponent, ki jih lahko
jasno prepoznate in servisirate.
● Računalnik s HP-jevo rešitvijo za sodelovanje je bil zasnovan za testiranja z oznako MIL-STD 810G.5 Pred tem smo v podjetju HP
porabili 120.000 ur za preskušanje in celostno diagnostiko tega računalnika, s čimer smo zagotovili, da je zaupanje že vgrajeno
vanj.
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Računalnik s HP-jevo rešitvijo za sodelovanje
Tabela specifikacij

Lastnosti oblike

Mini

Razpoložljiv operacijski
sistem

Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 8.1 Pro)2

Razpoložljivi procesorji3

Intel® Core™ i5-4590T z grafično kartico Intel HD 4600 (2 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 3 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Intel® Q87 Express

Največja velikost pomnilnika

Največ 4 GB DDR3-1600 SDRAM 4
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1600 MT/s

Pomnilniške reže

2 SODIMM

Notranji pomnilnik

Največ 500 GB SATA SSHD5

Razpoložljiva grafika

Vgrajen: Grafična kartica Intel® HD7
(Vgrajene grafične zmožnosti so odvisne od procesorja)

Zvočna kartica

Tehnologija za upravljanje zvoka DTS Studio Sound™, zvok HD s kodekom Realtek ALC221 (vsa vrata so stereo), sprednja vrata mikrofona in slušalk (3,5 mm), zadnja vrata za izhod zvoka (3,5 mm),
možnost množičnega pretakanja, notranji zvočnik

Komunikacije

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

Razširitvene reže

2 M.2
(1 reža M.2 za kartico brezžičnega vmesnika)

Vrata in priključki

Spredaj: 2 vrat USB 3.0; 1 vhod za slušalke; 1 vhod za mikrofon
Zadaj: 4 priključki USB 3.0; 1 priključek VGA; 2 priključka DisplayPort; 1 priključek RJ-45; 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok

Notranja ležišča za pogone

1 6,35 cm (2,5 palca)

Razpoložljiva programska
oprema

Intel Unite™

Upravljanje varnosti

Varnostno/dvojno ogrodje VESA za HP-jev majhen namizni računalnik; Ključavnica kabla HP UltraSlim

Napajanje

87-odstotna učinkovitost 65 W, aktivni PFC

Mere

175 x 34 x 177 mm
(Dimenzije veljajo samo za majhen namizni računalnik EliteDesk 800 G1)

Teža

1,3 kg
(Konfigurirano z enim trdim diskom. Teža velja samo za majhen namizni računalnik EliteDesk 800 G1)

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi

Ustreznost za električno
učinkovitost

Ustreza zahtevam certifikata ENERGY STAR® in je vpisan v register EPEAT® Gold9

Garancija

3 letna omejena garancija vključuje dele, delo in storitev pomoči na domu naslednji delovni dan. Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Pomnilnik HP 8 GB
PC3-12800 (DDR3-1600
MHz) SODIMM

Povečajte zmogljivost poslovnega računalnika s pomnilnikom HP. Nadgradnja pomnilnika je stroškovno učinkovit način za
povečanje zmogljivosti sistema brez nadgrajevanja procesorja.

Varnostno ogrodje VESA za
namizni računalnik HP
Desktop Mini

Osebni računalnik HP Desktop Mini lahko ovijete v etui HP Desktop Mini Security/Dual VESA, s katerim ga lahko varno
namestite na zadnjo stran zaslona ali na zid in ga zaklenete s ključavnico kabla HP Ultra-Slim, ki je na voljo kot dodatek.

Pogon HP 128 GB SED Opal2
Solid State Drive

Zagotovite si hitre čase zagona, iskanja datotek in zagona aplikacij ter kratka obdobja nedelovanja in manjšo porabo
energije s pogonom HP 128 GB SED Opal 2 Solid State Drive.[1, 2]

Modul HP Desktop Mini DVD
Super Multi-Writer ODD

Priskrbite si zapisovalnik DVD Super-Multi Writer z modulom HP Desktop Mini DVD Super Multi-Writer ODD1 za osebni
računalnik HP Desktop Mini.

Brezžična tipkovnica in
miška HP

Z brezžično tipkovnico in miško HP imate napredno funkcionalnost in preprosto uporabo na dosegu prstov. Vaša delovna
površina bo z brezžično tipkovnico, brezžično lasersko miško in brezžičnim sprejemnikom USB lepo urejena. Okoljsko
osveščeno dobite vse tri pripomočke v enem paketu.

Številka izdelka: B4U40AA

Številka izdelka: G1K22AA

Številka izdelka: G1K24AA

Številka izdelka: K9Q83AA

Številka izdelka: QY449AA

HP-jeva 4-letna podpora
samo za namizne
računalnike za storitev
popravila na kraju uporabe s
popravilom naslednji delovni
dan

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Če pride do težav s strojno opremo, je najbolje, če lahko čim prej spet začnete delati. S servisom strojne opreme HP na
lokaciji uporabe naslednji delovni dan poskrbite, da bodo strokovnjaki vedno na voljo in v veliki meri izboljšajte čas
delovanja izdelka. S kakovostno podporo na daljavo in priročno podporo na kraju uporabe, ki sta na voljo 24 ur na dan in
vse dni v tednu, bo pomoč na voljo takrat, ko jo boste potrebovali, da boste lahko čim prej začeli delati.
Številka izdelka: U7897E
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Računalnik s HP-jevo rešitvijo za
sodelovanje
Opombe k sporočilom
1 V nekaterih izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows določene funkcije niso na voljo. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo za popoln izkoristek funkcionalnosti

sistemov Windows. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com. Na voljo v različnih konfiguracijah in naprodaj posebej.
2 Naprodaj posebej ali kot dodatne možnosti.
3 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Potrebujete 64-bitni sistem. Zmogljivost se lahko razlikuje glede na
konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
4 Funkcije HP BIOSphere se lahko razlikujejo glede na platformo in konfiguracijo osebnega računalnika.
5 Preizkušanje pod oznako MIL-STD ni v teku in ni namenjeno prikazu ustreznosti glede zahtev pogodb z ameriškim ministrstvom za obrambo ali zahtev vojaške uporabe. Rezultati preizkusa niso zagotovilo za delovanje v takšnih pogojih.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če boste želeli izkoristiti vse funkcije sistema Windows, boste morda potrebovali nadgradnjo sistema in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko

opremo. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
2 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows 7 Professional, priložena pa sta mu tudi licenca in predstavnost za programsko opremo Windows 8.1 Pro. Naenkrat lahko uporabljate le eno različico programske opreme Windows. Za
preklapljanje med različicama boste morali odstraniti eno in namestiti drugo različico. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov morate narediti varnostne kopije vseh podatkov (datoteke, fotografije itd.), da jih ne bi izgubili.
3 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Za 64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel® je nujna uporaba
računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u, ki ne podpira arhitekture Intel® 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Zmogljivost
se lahko razlikuje glede na nastavitve strojne in programske opreme. Intelov sistem številčenja ni merilo za višjo zmogljivost.
4 Za največjo zmogljivost pomnilnika je potreben 64-bitni operacijski sistem Windows ali Linux. Pri 32-bitnih operacijskih sistemih Windows pomnilnik, večji od 3 GB, morda ne bo na voljo zaradi zahtev sistemskih virov.
5 Za trde diske, 1 GB = 1 milijarda bajtov. 1 TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je rezerviranega do 16 GB (Windows 7) in do 30 GB (Windows 8) prostora na sistemskem disku.
6 Brezžična omrežna kartica Intel Wireless-N 7260 zahteva ločeno kupljeno brezžično dostopno točko in internetno storitev. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
7 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD. Vgrajena grafična kartica Intel HD uporablja del skupnega sistemskega pomnilnika za delovanje videa. Sistemski pomnilnik, namenjen grafiki, ni na voljo drugim programom.
9 Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Za stanje registriranja po posameznih državah obiščite spletno mesto www.epeat.net.
10 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.

Več informacij na
www.hp.eu/desktops
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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