Karta produktu

Komputer HP Collaboration G2
Bardzo prosta współpraca
Spotykaj się ze współpracownikami z
tego samego miasta i z całego świata
w dowolnej chwili dzięki aplikacji Intel®
Unite™ i Skype for Business. Komputer
HP Collaboration oraz wybrany
monitor i akcesoria do współpracy
sprawiają, że konferencje oraz
pokazywanie i udostępnianie
dokumentów i nie tylko jest teraz
łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
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● Windows 101
● Dysk twardy 500 GB

Konferencje oszczędzające czas
● Zapomnij o czasie, jaki należałoby poświęcić na podłączenie przewodów i skonfigurowanie ustawień wielu programów – dołącz
do spotkania od razu. Po prostu wprowadź kod PIN i uruchom aplikację Intel® Unite™ ze zintegrowaną wtyczką Skype for
Business. Tylko tyle!
Pokazuj i objaśniaj
● Zwiększ wydajność pracy, współpracując z zespołami zdalnymi i lokalnymi z wykorzystaniem funkcji udostępniania ekranu w
czasie rzeczywistym i adnotacji do dokumentów.
Krystalicznie czyste połączenie
● Doświadcz płynnej łączności audio za pośrednictwem Skype for Business i komunikuj się z użytkownikami na całym świecie.
Nie wymaga hosta
● Zgromadź wszystkich na jednej stronie, aby natychmiast rozpocząć telekonferencję niewymagającą sali konferencyjnej.
Obejmuje
● Zadbaj o bardzo szybką współpracę dzięki systemowi Windows 101 oraz wybranym procesorom Intel® 6. generacji3 z technologią
vPro™4.
● Zadbaj o ochronę swoich danych i uprość zarządzanie dzięki gamie rozwiązań HP do zabezpieczania i zarządzania, takich jak HP
BIOSphere z technologią Sure Start5, która zapewnia automatyczne aktualizacje i kontrole zabezpieczeń.
● Nawiązuj współpracę w dowolnej chwili z wykorzystaniem oprogramowania Intel® Unite™, które pozwala użytkownikom łączyć
się tylko po wpisaniu kodu PIN.
● Rozszerz Skype for Business o funkcję telekonferencji dzięki wtyczce zainstalowanej na każdym komputerze HP Collaboration.
● Możliwość dopasowania do pomieszczenia o dowolnej wielkości dzięki gamie monitorów i akcesoriów do współpracy HP2.
Komputer HP Collaboration można ustawić niemal wszędzie dzięki wbudowanemu uchwytowi montażowemu VESA.
● Pojedyncza śruba radełkowana zapewnia szybki dostęp do łatwo rozróżnialnych podzespołów przeznaczonych do
serwisowania.
● Możesz spać spokojnie dzięki komputerowi, który przetrwał 120 000 godzin wszechstronnych testów HP, zaprojektowanemu z
myślą o przejściu testów MIL-STD 810G6.
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Komputer HP Collaboration G2 Tabela specyfikacji

Obudowa

Mini

Dostępny system operacyjny

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (dostępny poprzez możliwość zmiany wersji Windows 10 Pro na niższą)2
Windows 7 Professional 32 (dostępny poprzez możliwość zmiany wersji Windows 10 Pro na niższą)2
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321

Dostępne procesory4

Procesor Intel® Core™ i7-6700T z kartą graficzną Intel HD Graphics 530 (2,8 GHz, maks. 3,6 GHz z technologią Intel Turbo Boost, 8 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); Procesor Intel® Core™ i5-6600T
z kartą graficzną Intel HD Graphics 530 (2,7 GHz, maks. 3,5 GHz z technologią Intel Turbo Boost, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); Procesor Intel® Core™ i5-6500T z kartą graficzną Intel HD
Graphics 530 (2,5 GHz, maks. 3,1 GHz z technologią Intel Turbo Boost, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)

Zestaw układów

Intel® Q170 Express

Maksymalna wielkość pamięci

Maksymalnie 32 GB pamięci DDR4-2133 SDRAM 5

Gniazda pamięci

2 gniazda SODIMM

Wewnętrzna pamięć masowa

128 GB Maksymalnie 256 GB Dysk SSD Turbo Drive G2 M.26
512 GB Maksymalnie 120 GB Napęd SSD SATA6
256 GB Maksymalnie 120 GB Dysk SATA SE SSD6
1 TB Maksymalnie 500 GB Napęd SATA SSHD6
Maksymalnie 500 GB SATA FIPS 140-2 SED6
500 GB Maksymalnie 1 TB SATA (7200 obr./min)6
Maksymalnie 2 TB SATA (5400 obr./min)6

Dostępna karta graficzna

Zintegrowany: Intel® HD Graphics8
(Zintegrowana karta graficzna jest uzależniona od procesora.)

Karta dźwiękowa

Technologia zarządzania dźwiękiem DTS Studio Sound™, dźwięk HD zapewniany przez koder-dekoder Realtek ALC221 (wszystkie porty są stereofoniczne), gniazdo mikrofonowe i słuchawkowe (3,5
mm) z przodu, wyjście sygnałowe audio (3,5 mm) z tyłu, obsługa wielu strumieni, wewnętrzny głośnik

Komunikacja

Sieć LAN: Intel® i219M GbE
WLAN: Karta sieci bezprzewodowej Intel® 3165 802.11ac M.2 z modułem Bluetooth® (opcjonalnie); Karta sieci bezprzewodowej Intel® 3165 802.11ac M.2; karta sieci bezprzewodowej Intel® 7265
802.11ac M.2 z modułem Bluetooth®; Karta sieci bezprzewodowej Intel® 7265 802.11ac M.2; karta sieci bezprzewodowej Intel® 7265 802.11n M.2 z modułem Bluetooth®; Karta sieci
bezprzewodowej Intel® 7265 802.11n M.2; karta sieci bezprzewodowej Broadcom BCM943228Z 802.11n M.2 z modułem Bluetooth®; Karta sieci bezprzewodowej Broadcom BCM943228Z 802.11n
M.27

Gniazda rozszerzeń

2 gniazda M.2

Porty i złącza

Przód: 2 porty USB 3.0; 1 port USB Type-C™; 1 gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo
Tył: 4 porty USB 3.0; 1 port RJ-45; 2 porty DisplayPort; 1 port VGA; 1 port szeregowy (opcjonalnie); 1 port HDMI (opcjonalnie)
(W przypadku wybrania portu szeregowego lub HDMI pozostanie dostępny tylko 1 port DisplayPort.)

Wewnętrzne wnęki na napędy

Jeden 6,35 cm (2,5″); Jeden M.2

Dostępne oprogramowanie

Intel® Unite™ z wtyczką Skype for Business

Zarządzanie
bezpieczeństwem

Futerał HP Desktop Mini Security/Dual VESA; Blokada kablowa HP UltraSlim;

Zasilanie

Aktywny stabilizator PFC 65 W o sprawności 87%

Wymiary

175 × 177 × 34 mm
(Wymiary dotyczą tylko minikomputera stacjonarnego EliteDesk 800 35 W G2)

Waga

1,3 kg
(Konfiguracja z 1 dyskiem twardym. Podana masa dotyczy tylko komputera EliteDesk 800 G1 Desktop Mini)

Ochrona środowiska

Niska zawartość halogenu

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Dostępne są konfiguracje z certyfikatami ENERGY STAR® i EPEAT®10
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Stojak HP Integrated Work
Center do komputera
biurkowego Ultra Slim i
terminala Thin Client

Podstawa HP Integrated Work Center pomaga zmaksymalizować wykorzystanie ograniczonego miejsca na biurku bez
zmniejszenia wydajności lub produktywności – jest zgodna z komputerem HP Compaq 6005 Pro, komputerem
biurkowym HP Ultra-slim z serii 8000 PC, terminalem HP oraz większością monitorów LCD HP o przekątnej ekranu od 17"
do 24"1 (od 43,18 do 60,96 cm) (informacje na temat zgodności znajdują się w skróconych danych technicznych) z
uchwytami do montażu w standardzie VESA.

Oznaczenie produktu: E8H16AA

Moduł nagrywarki HP
Desktop Mini DVD Super
Multi-Writer ODD

Dodaj nagrywarkę DVD Super-Multi do minikomputera biurkowego HP z modułem HP Desktop Mini DVD Super
Multi-Writer ODD.1

Napęd SSD HP 3D 256 GB
SATA

Rozszerz pamięć masową swojego komputera biurkowego o napęd SSD HP 3D 256 GB SATA1 z pamięcią flash 3D VNAND
zapewniającą bardzo szybki zapis/odczyt oraz niezawodność, a także sprawdzoną wydajność oferowaną przez obecnie
posiadane napędy SSD.

Oznaczenie produktu: K9Q83AA

Oznaczenie produktu: N1M49AA

5-letnia pomoc techniczna
HP wyłącznie dla sprzętu,
serwis w następnym dniu
roboczym w miejscu
instalacji

Wysokiej jakości usługi pomocy zdalnej lub wygodne usługi pomocy technicznej u klienta są dostępne całodobowo,
dzięki czemu można z nich korzystać w dowolnej chwili i szybko powrócić do pracy.
Oznaczenie produktu: U7899E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Przypisy dotyczące wiadomości
1 Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników i/lub oprogramowania. System Windows 10 jest

aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu, a w przyszłości aktualizacje mogą wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Patrz www.microsoft.com.
2 Sprzedawane oddzielnie lub jako dodatki opcjonalne. Opcje montażowe sprzedawane oddzielnie.
3 Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Nie wszyscy klienci lub aplikacje odniosą korzyści w wyniku zastosowania tej technologii. Wymagany jest 64-bitowy system obliczeniowy. Wydajność zależy od
konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.
4 Do działania niektórych funkcji tej technologii, takich jak technologie Intel® Active Management i Intel Virtualization, wymagane jest dodatkowe oprogramowanie innych producentów. Dostępność w przyszłości aplikacji typu „urządzenie wirtualne” dla technologii
Intel vPro zależy od innych producentów oprogramowania.
5 Funkcje HP BIOSphere mogą się różnić w zależności od platformy komputerowej i konfiguracji.
6 Oczekuje na testy MIL-STD, które nie mają na celu wykazania zgodności z warunkami umów zawartych z Departamentem Obrony USA ani przydatności do zastosowań militarnych. Wyniki testów nie stanowią gwarancji funkcjonowania w przyszłości w takich
samych warunkach. Uszkodzenie w warunkach testowych MIL STD oraz uszkodzenia przypadkowe wymagają wykupienia opcjonalnego pakietu ochrony przed uszkodzeniami przypadkowymi HP.

Dane techniczne zastrzeżenia
1 W niektórych edycjach Windows niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu, sterowników i/lub oprogramowania. Patrz

www.microsoft.com.
2 System posiada zainstalowaną fabrycznie wersję oprogramowania Windows 7 Pro z licencją i nośnikami dla oprogramowania Windows 8.1 Pro. Nie można korzystać z obu wersji oprogramowania Windows jednocześnie. Zmiana wersji oprogramowania wymaga
odinstalowania jednej wersji w celu zainstalowania drugiej. Przed odinstalowaniem oprogramowania i instalacją nowej wersji sytemu operacyjnego należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych (plików, zdjęć itp.), aby zapobiec ich utracie.
3 Technologia wielordzeniowa została zaprojektowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. W zależności od sposobu użytkowania komputera i aplikacji zastosowanie tej technologii może nie przynieść widocznych korzyści. Rozwiązania 64-bitowe w
architekturze firmy Intel® wymagają systemu komputerowego z procesorem, chipsetem, systemem BIOS, systemem operacyjnym, sterownikami urządzeń oraz aplikacjami obsługującymi architekturę Intel® 64. Procesory nie będą działać (dotyczy to także operacji
32-bitowych) bez systemu BIOS obsługującego technologię Intel® 64. Wydajność zależy od konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.
4 Maksymalna pojemność pamięci w przypadku systemów Windows 64-bit lub systemu Linux. Pamięć powyżej 3 GB może nie być dostępna z powodu wymagań systemu Windows 32-bit.
5 W przypadku dysków twardych 1 GB = 1 miliard bajtów. 1 TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Na oprogramowanie do przywracania systemu zarezerwowano do 16 GB (Windows 7) lub do 30 GB (Windows 8) miejsca na
dysku twardym.
6 Karta sieci bezprzewodowej Intel Wireless-N 7260 wymaga zakupu oddzielnego punktu dostępu bezprzewodowego i dostępu do Internetu. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona.
7 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości. Zintegrowana karta graficzna Intel HD Graphics wykorzystuje część pamięci systemowej na potrzeby przetwarzania wideo. Pamięć systemowa dedykowana
do przetwarzania wideo nie jest dostępna dla innych programów.
9 Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Status certyfikatu według krajów jest dostępny pod adresem www.epeat.net.
10 Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilania, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/desktops
Korzystaj z usług finansowych HP
Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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