Veri sayfası

HP Collaboration PC
Kurumsal sınıf işbirliği
HP Collaboration Bilgisayarı ve ilişkili
ekrana hızlı bağlantıyla toplantıları
hızlı bir şekilde başlatın. Geniş
aksesuar seçenekleri sayesinde,
işletmeler kurumsal sınıf güvenlik
özellikleriyle korunan güçlü bir toplantı
çözümüyle erişim kapsamlarını
genişletebilir.
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● Windows 8.11
● 500 GB SSHD

Hızlı ve kolay toplantı başlatma
● Projektöre veya duvar ekranına bağlamak için doğru kablo aramaya gerek kalmadan hemen çalışmaya başlayın. Sadece oda
kodunuzu girin ve toplantınızı başlatın.
Sorunsuz gerçek zamanlı işbirliği
● Gerçek zamanlı işbirliği olanağı, yapılması gerekenleri not etmek yerine son ürünü oluşturmaya daha fazla zaman ayırmanızı
sağlar. Gerçek zamanlı sonuçlar sağlayan yan yana paylaşım ve not alma özelliğiyle, tüm katılımcılardan girdi elde edin.
Mükemmel şekilde yönetilen üstün güvenlik
● Güvenli ve basit bir sisteme sahip olun. HP'nin kapsamlı güvenlik ve yönetilebilirlik çözümler portföyüyle desteklendiğinde, BT
verimliliği en üst düzeye çıkar.
İşinize göre özelleştirin
● Aksesuarlar2 konferans ve işbirliğine olanak sağlar. Sabit bir sabit konferans aracı oluşturmanıza olanak sağlayan çok çeşitli
aksesuarlar arasından seçim yapın.
Özellikler
● Windows 8.11 ve HP Collaboration Bilgisayarınızda etkileyici bir hız ve performans sunan, tercihinize bağlı vPro™ özellikli 5. Nesil
Intel® Core™ i5 işlemciyle3 en yeni teknolojiyi elde edin.
● Mevcut kablosuz ağlarınız üzerinde basit ve anında işbirliği özelliği sunan Intel® Unite™ yazılımıyla hemen çalışmaya başlayın.
● HP BIOSphere ürün yazılımı düzeyinde otomasyonla, verimliliği yüksek ve arıza sürelerini düşük tutun. Bilgisayarlarınız, otomatik
güncellemeler ve güvenlik denetimleriyle ekstra korumaya sahip olur. Bilgisayarınızın işinizle birlikte gelişmesini sağlayan
özelleştirmenin keyfini çıkarın.4
● HP Collaboration Bilgisayarını istediğiniz yere kurabilir veya tümleşik VESA montaj birimini kullanarak birçok isteğe bağlı çevre
birim aygıtına2 kolayca bağlayabilirsiniz.
● HP Collaboration Bilgisayarına kolayca servis yapabilirsiniz. Parmak vida kullanımıyla, tanımlanabilen ve bakım yapılabilen
bileşenlere hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.
● HP Collaboration Bilgisayarı, MIL-STD 810G testlerinden geçecek şekilde tasarlanmıştır.4 Bu testlerden önce ürünün daha güvenilir
olmasını sağlamak amacıyla HP, 120.000 saatlik test ve baştan sona tanılama işlemleri gerçekleştirmiştir.
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HP Collaboration PC Teknik Özellikler Tablosu

Form faktörü

Mini

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 7 Professional 64 (Windows 8.1 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2

Kullanılabilir İşlemciler

Intel® Core™ i5-4590T ile Intel HD Grafik Kartı 4600 (2 GHz, Intel Turbo Boost ile 3 GHz'ye kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Intel® Q87 Express

Azami Bellek

En fazla 4 GB DDR3-1600 SDRAM 4
Standart bellek notu: En fazla 1600 Gb/s MT/s aktarım hızları;

Bellek yuvaları

2 SODIMM

Dahili depolama

En fazla 500 GB SATA SSHD5

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Graphics7
(Tümleşik grafik kartı işlemciye bağlıdır)

Ses

DTS Studio Sound™ ses yönetim teknolojisi, Realtek ALC221 codec bileşenli HD ses sistemi (tüm bağlantı noktaları stereodur), ön mikrofon ve kulaklık bağlantı noktaları (3,5 mm), arka ses çıkışı
bağlantı noktası (3,5 mm), birden fazla akış özelliği, dahili hoparlör

İletişim

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

Genişletme Yuvaları

2 M.2
(1 M.2 yuvasına kablosuz kartı takılıdır)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

Ön: 2 USB 3.0; 1 kulaklık; 1 mikrofon
Arka: 4 USB 3.0; 1 VGA; 2 DisplayPort; 1 RJ-45; 1 ses girişi; 1 ses çıkışı

Dahili sürücü bölmeleri

Bir 6,35 cm (2,5 inç)

Kullanılabilir Yazılımlar

Intel Unite™

Güvenlik Yönetimi

HP Mini Masaüstü Bilgisayar Güvenlik/Çift VESA Kılıfı; HP UltraSlim Kablo Kilidi

Güç

65 W %87 verimli aktif PFC

Boyutlar

175 x 34 x 177 mm
(Boyutlar yalnızca EliteDesk 800 G1 Mini Masaüstü Bilgisayar içindir)

Ağırlık

1,3 kg
(1 sabit sürücüyle yapılandırılmıştır. Ağırlık yalnızca EliteDesk 800 G1 Mini Masaüstü Bilgisayar içindir)

Çevre koruma

Düşük halojen

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı ve EPEAT® Gold tescilli9

Garanti

3 yıllık parça, işçilik ve sonraki iş günü yerinde hizmeti içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 8-GB PC3-12800
(DDR3-1600 MHz) SODIMM
Bellek

HP Bellek ile kurumsal bilgisayar performansınızı en üst düzeye çıkarın. Belleğinizi yükselterek, işlemcinizi yükseltmeye
gerek kalmadan, uygun bir maliyetle sisteminizin performansını artırabilirsiniz.

HP Masaüstü Mini
Güvenlik/Çift VESA Kılıfı

Bilgisayarınızı ekranınızın arkasına monte etmek için HP Mini Masaüstü Bilgisayarınızı HP Mini Masaüstü Güvenlik/İkili
VESA Kılıfı ile sarmalayın ve isteğe bağlı HP Ultra İnce Kablo Kilidi ile kilitleyin.

HP 128 GB SED Opal2 Katı
Hal Sürücüsü

HP 128 GB SED Opal 2 Katı Hal Sürücüsü ile kısa başlatma, dosya arama ve uygulama başlatma süreleri elde etmekle
birlikte kapalı kalma sürelerini ve enerji kullanımını azaltın.1,2

HP Mini Masaüstü DVD Süper
Çoklu Yazıcı ODD Modülü

HP Mini Masaüstü DVD Süper Çoklu Yazıcı ODD Modülüne sahip olan HP Mini Masaüstü Bilgisayarınıza DVD Süper Çoklu
Yazıcı ekleyin.1

HP Kablosuz Klavye ve Fare

HP Kablosuz Klavye ve Kablosuz Fare parmaklarınızın altında gelişmiş işlevsellik ve kullanım kolaylığı sunar. Akılcı bir
ortamda bir araya getirilmiş kablosuz klavye, kablosuz fare ve USB kablosuz alıcı ile kabloları saklamaya son verin ve
ferah bir çalışma alanı sağlayın.

Ürün numarası: B4U40AA

Ürün numarası: G1K22AA

Ürün numarası: G1K24AA

Ürün numarası: K9Q83AA

Ürün numarası: QY449AA

HP 4 yıl Sonraki iş günü
Yerinde Yalnızca Masaüstü
Bilgisayar Donanım Desteği

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Donanımla ilgili sorunları ne kadar hızlı çözüp işinizin başına dönerseniz o kadar iyidir. HP Donanım Sonraki İş Günü
Yerinde Hizmetiyle, uzmanlığı elinizin altında bulundurun ve ürünün çalışma süresini iyileştirin. 7x24 sunulan uzaktan
yardım veya kolay yerinde destek sayesinde, ne zaman yardıma ihtiyacınız olursa yeniden çalışmaya başlayabilmeniz için
yanınızdayız.
Ürün numarası: U7897E
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Mesaj Altbilgileri
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü ve/veya yazılımlar gerektirebilir. Bkz. http://www.microsoft.com. Belirli

yapılandırmalarda sunulur ve ayrı olarak satılır.
2 Ayrı veya isteğe bağlı özellikler olarak satılır.
3 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. 64 bit bilgi işlem sistemi gereklidir. Performans, donanım ve yazılım
yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.
4 HP BIOSphere özellikleri bilgisayarın platformuna ve yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir.
5 MIL-STD testleri beklemededir ve ABD Savunma Bakanlığı sözleşme gereksinimlerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır. Test sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisi değildir.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü ve/veya yazılımlar gerektirebilir. Bkz. http://www.microsoft.com.

2 Bu sistem Windows 7 Professional yazılımıyla birlikte önceden yüklenmiştir, ayrıca Windows 8.1 Pro yazılımı için gerekli lisans ve medya da sağlanır. Windows yazılımının aynı anda yalnızca bir sürümünü kullanabilirsiniz. Sürümler arası geçiş yapmak için bir

sürümü kaldırıp diğerini yüklemeniz gerekir. Verilerinizi kaybetmemek için işletim sistemlerini kaldırmadan ve yüklemeden önce tüm verilerinizi yedeklemelisiniz.
3 Birden Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64 bit bilgisayar işlemleri, Intel® 64 mimarisini
destekleyen bir işlemci, yonga kümesi, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalara sahip bir bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisini destekleyen bir BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma da dahil). Performans, donanım ve yazılım
yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.
4 Maksimum bellek kapasiteleri, Windows 64 bit işletim sistemleri veya Linux varsayılarak hesaplanmıştır. Windows 32 bit işletim sistemlerinde, 3 GB'nin üstündeki bellek miktarı sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle tamamen kullanılamayabilir.
5 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. Sistem kurtarma yazılımı için 16 GB'ye kadar (Windows 7) ve 30 GB'ye kadar (Windows 8) sistem disk alanı ayrılmıştır.
6 Intel Wireless-N 7260 kablosuz ağ kartı için ayrıca satın alınan kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
7 HD görüntüleri görüntüleyebilmek için HD içerik gerekir. Tümleşik Intel HD grafik işlemci, video performansı için sistem belleğinin bir bölümünü kullanır. Video performansına atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.
9 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın.
10 Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojen olmayabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/desktops
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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