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HP Collaboration G2-pc
Supernemt samarbejde
Hold møder med kolleger på den
anden side af byen og rundt omkring i
verden på et øjeblik med Intel® Unite™
og Skype for Business. Med HP
Collaboration-pc'en og dit valg af
skærm- og samarbejdstilbehør er det
nemmere end nogensinde at holde
videokonferencer samt vise og dele
dokumenter og meget mere.
2

● Windows 101
● 500 GB harddisk

Tidsbesparende videokonferencer
● Spring den tid over, som bruges på at tilslutte kabler og angive flere forskellige softwareindstillinger, og kom straks i gang med dit
møde. Du skal blot angive din PIN-kode og starte Intel® Unite™ med det integrerede Skype for Business-ekstramodul. Så let er
det!
Fremvisning og forklaring
● Øg produktiviteten ved at samarbejde med eksterne og lokale team vha. deling af skærmen og anmærkning af dokumenter i
realtid.
Krystalklar forbindelse
● Få problemfrie lydforbindelser via Skype for Business, så du kan kommunikere med brugere over hele verden.
Vært ikke påkrævet
● Sørg for, at alle er med i kraft af øjeblikkelig start, der ikke kræver en vært eller et værtsrum til at starte videokonferencen.
Fremhævede funktioner
● Få lynhurtige samarbejdsfunktioner fra Windows 101 og dit eget valg af 6. generations Intel®-processorer3 med vPro™.4
● Hjælp til med at beskytte dine data og forenkle administrationen med et udvalg af sikkerheds- og administrationsløsninger fra
HP som f.eks. HP BIOSphere med Sure Start 5, der omfatter automatiske opdateringer og sikkerhedskontroller, så du altid er
opdateret.
● Du kan omgående samarbejde vha. Intel ® Intel® Unite™-softwaren, som gør det muligt for brugerne at etablere forbindelse med
blot en pinkode.
● Udvid Skype for Business til dine videokonferencer med det ekstramodul, som følger med alle HP Collaboration-pc'er.
● Kan opsættes i lokaler af enhver størrelse vha. en række skærm- og samarbejdstilbehør fra HP.2 HP Collaboration-pc'en kan
placeres stort set hvor som helst vha. den integrerede VESA-montering.
● Fjern én enkelt skrue for at få adgang til komponenterne, der er nemme at genkende og efterse.
● Få ro i sindet med en pc, der kan holde til noget, og som er udviklet til at bestå 120.000 timers test i form af HP Total Test
Process og MIL-STD 810G-test.6
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HP Collaboration G2-pc Specifikationstabel

Formfaktor

Mini

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321

Tilgængelige processorer4

Intel® Core™ i7-6700T med Intel HD Graphics 530 (2,8 GHz, op til 3,6 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i5-6600T med Intel HD Graphics 530 (2,7 GHz, op til
3,5 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i5-6500T med Intel HD Graphics 530 (2,5 GHz, op til 3,1 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 6 MB cache, 4 kerner)

Chipsæt

Intel® Q170 Express

Maksimal hukommelse

Op til 32 GB DDR4-2133 SDRAM 5

Hukommelsessokler

2 SODIMM

Internt storage

128 GB Op til 256 GB Turbo Drive G2 M.2 SSD6
512 GB Op til 120 GB SATA SSD6
256 GB Op til 120 GB SATA SE SSD6
1 TB Op til 500 GB SATA SSHD6
Op til 500 GB SATA FIPS 140-2 SED6
500 GB Op til 1 TB SATA (7200 o/m)6
Op til 2 TB SATA (5400 o/m)6

Tilgængelige grafikkort

Indbygget: Intel® HD Graphics8
(Integreret grafik afhænger af processoren)

Lyd

DTS Studio Sound™-lydstyringsteknologi, HD-lyd med Realtek ALC221-kodeks (alle udgange er i stereo), porte til mikrofon og hovedtelefon (3,5 mm) på forsiden, udgående lydstik på bagsiden (3,5
mm), mulighed for multistreaming, intern højttaler

Kommunikation

LAN: Intel® i219M GbE
WLAN: Trådløs Intel® 3165 802.11ac M.2-forbindelse med Bluetooth®; Trådløs Intel® 3165 802.11ac M.2-forbindelse; trådløs Intel® 7265 802.11ac M.2-forbindelse med Bluetooth®; Trådløs Intel®
7265 802.11ac M.2-forbindelse; trådløs Intel® 7265 802.11n M.2-forbindelse med Bluetooth®; Trådløs Intel® 7265 802.11n M.2-forbindelse; trådløs Broadcom BCM943228Z 802.11n
M.2-forbindelse med Bluetooth®; Trådløs Broadcom BCM943228Z 802.11n M.2-forbindelse7

Udvidelsesstik

2 M.2

Porte og stik

Foran: 2 USB 3.0; 1 USB Type-C™; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik
Bagpå: 4 USB 3.0; 1 RJ-45; 2 DisplayPort; 1 VGA; 1 seriel (tilbehør); 1 HDMI (tilbehør)
(Hvis der er valgt seriel eller HDMI, vil der kun være 1 Display Port tilgængelig.)

Interne drevbåse

En på 6,35 cm (2,5"); En M.2

Tilgængelig software

Intel® Unite™ med Skype for Business-ekstramodul

Sikkerhedsstyring

HP Desktop Mini Security/Dual VESA-etui; HP UltraSlim-kabellås

Strømforsyning

65 W 87 % effektivitetsgrad, aktiv PFC

Mål

175 x 177 x 34 mm
(Målene gælder kun for EliteDesk 800 35W G2 Desktop Mini-pc'en)

Vægt

1,3 kg
(Konfigureret med 1 harddisk. Vægtangivelsen gælder kun EliteDesk 800 G1 Desktop Mini-pc'en)

Miljøansvar

Lav halogen

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-certificerede og EPEAT®-registrerede konfigurationer10
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP stativ til integreret
driftscenter til ultraslank
desktop og tynd klient

HP's stativ til integreret driftscenter er designet på en sådan måde, at du får mest muligt ud af bordpladsen uden at gå på
kompromis med ydelse eller produktivitet, idet det kan rumme en HP Compaq 6005 Pro, en stationær og ultraslank
HP-pc i 8000-serien eller en HP tynd klient samt de fleste HP 17 til 24"1 (43,18 til 60,96 cm) LCD-skærme (se
kompatibilitetslisten i specifikationerne) med VESA-standardmonteringskonsoller.

Produktnummer: E8H16AA

ODD-modul til HP Desktop
Mini DVD Super
Multi-brænder

Du kan føje en DVD Super-Multi-brænder til din HP Desktop Mini-pc med et ODD-modul til HP Desktop Mini DVD Super
Multi-brænder.1

HP 3D 256GB SATA Solid
State-drev

Du kan udvide lagerkapaciteten på din stationære computer med HP 3D 256 GB SATA SSD-drevet1, som indeholder 3D
VNAND-flash, der giver en imponerende læse-/skriveydelse og pålidelighed, samt den samme bundsolide ydeevne, som
du finder på andre SSD-drev.

Produktnummer: K9Q83AA

Produktnummer: N1M49AA

HP 5 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
kun desktops

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Med fjernsupport i høj kvalitet eller praktisk support på stedet, der er til rådighed hele døgnet, kan du få hjælp, når du har
brug for det – så du kan komme tilbage til arbejdet.
Produktnummer: U7899E
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Fodnoter
1 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere og/eller software, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver

automatisk opdateret, og denne funktion er altid aktiveret. Der kan gælde gebyrer fra internetudbyderen, og med tiden kan der forekomme ekstra systemkrav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør. Monteringstilbehør sælges separat.
3 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit computersystem påkrævet. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
4 Adgang til visse funktioner, herunder Intel® Active Management-teknologi og Intel Virtualization-teknologi, kræver installation af tredjepartssoftware. Muligheden for fremtidige applikationer til "virtuelt udstyr" til Intel vPro-teknologi afhænger af udbydere af
tredjepartsprogrammer.
5 Funktionerne i HP BIOSphere kan variere afhængigt af pc'ens platform og konfiguration.
6 HP MIL-STD-test er ikke udført endnu, og formålet er ikke at demonstrere egnethed til de kontraktmæssige krav fra U.S. Department of Defense eller til militær brug. Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydelse under disse testforhold. I tilfælde af
skader under MIL-STD-testbetingelser og hændelige skader kræves der yderligere en HP Care Pack med dækning mod hændelige skader.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at få fuldt udbytte af alle Windows-funktioner. Besøg http://www.microsoft.com.

2 Windows 7 Pro er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 8.1 Pro. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal du først afinstallere den ene version og dernæst

installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, fotografier mv.), før du afinstallerer og installere styresystemer for at undgå tab af data.
3 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-databehandling på Intel®-arkitektur kræver et computersystem med processor, chipsæt,
BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og applikationer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intel's nummerering er ikke et mål for højere ydelse.
4 Den maksimale hukommelseskapacitet gælder for 64-bit Windows-operativsystemer eller Linux. For 32-bit Windows-operativsystemer vil al hukommelse over 3 GB muligvis ikke være tilgængelig på grund af systemressourcebegrænsninger.
5 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 million byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 16 GB (Windows 7) eller op til 30 GB (Windows 8) af systemdisken er reserveret til systemgendannelsessoftware.
6 Det trådløse netværkskort Intel Wireless-N 7260 kræver et separat anskaffet trådløst adgangspunkt og internetforbindelse. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed.
7 HD-billeder vises kun med HD-indhold. Det integrerede Intel HD-grafikkort anvender en del af den samlede systemhukommelse til skærmydelsen. Systemhukommelse, der er forbeholdt skærmen, kan ikke bruges af andre programmer.
9 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registreringen varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du finde registreringsstatus for hvert land.
10 Eksterne strømforsyninger, netledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.

Få mere at vide på
www.hp.eu/desktops
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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