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Especificações técnicas

HP Collaboration PC G2
Reúna-se com colegas do outro
lado da cidade ou de todo o
mundo em um instante com o
Intel® Unite™ e Skype for
Business5. O HP Collaboration
PC e sua escolha de acessórios
de colaboração e exibição2
tornam mais fácil do que nunca
participar de conferências, exibir
e compartilhar documentos e
muito mais.

HP Collaboration PC G2*
1. Nem todos os recursos estão disponíveis em
todas as edições ou versões do Windows. Os
sistemas podem exigir hardware, drivers e/ou
softwares atualizados e/ou adquiridos
separadamente para aproveitarem integralmente
as funções do Windows. Acesse
http://www.microsoft.com. Disponível em
determinadas configurações e vendido
separadamente.
2. Vendidos separadamente ou como um recurso
opcional.
3. A tecnologia Multi-Core foi projetada para
melhorar o desempenho de certos produtos de
software. Nem todos os clientes ou aplicativos
necessariamente se beneficiarão com o uso
dessa tecnologia. Exige sistema de computação
de 64 bits. O desempenho varia conforme suas
configurações de hardware e software. A
numeração atribuída pela Intel não representa
uma medida de desempenho superior.
4. A execução de algumas funções com essa
tecnologia, como as tecnologias Intel® Active
Management e Intel Virtualization, exige software
adicional de terceiros. A disponibilidade de
aplicativos para futuros "dispositivos virtuais"
para a tecnologia vPro depende de fornecedores
terceiros de software.
5. Assinatura do Skype for Business necessária.

*Mostrado com capa dupla VESA2, cabo UltraSlim 2 e monitor de grande formato recomendados2 (vendidos separadamente).

Colaboração extremamente simples.
Conferências que economizam tempo
– Elimine o tempo gasto com cabeamento e trabalho com várias configurações de
software e passe direto para sua reunião. Simplesmente insira seu PIN e inicie o Intel®
Unite™ com plug-in do Skype for Business5 integrado. É fácil assim!
Exibição e explicação
- Aumente a produtividade ao colaborar com equipes remotas e locais usando
compartilhamento de telas em tempo real e anotação de documentos.
Conexão de ótima qualidade
- Experimente uma conectividade de áudio estável com o Skype for Business 5 e
comunique-se com usuários de todo o mundo.
Não precisa de host
– Coloque todos em sintonia com inicializações imediatas que não requerem um host
para iniciar a conferência.
Projetado para todas as demandas
– Obtenha o poder da colaboração extremamente rápida com o Windows 10 Pro 1 e sua
escolha de processadores Intel® de sexta geração3 com vPro™.4
Segurança e capacidade de gerenciamento facilitadas
– Ajude a proteger seus dados e simplifique o gerenciamento com um portfólio de
soluções de segurança e capacidade de gerenciamento da HP.
Login único
– Colabore instantaneamente com o software Intel® Unite™, que permite que os usuários
se conectem apenas com um PIN.
Skype maior e melhor
– Expanda o Skype for Business5 para suas conferências com o plug-in incluído em cada
HP Collaboration PC.
Coloque-o onde você precisa dele
– Configure para salas de qualquer tamanho com uma variedade de acessórios HP de
colaboração e exibição2 e instale o PC facilmente com a VESA integrada.
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Simplesmente conecte os componentes e coloque-os onde for necessário
(notebooks e monitor de grande formato vendidos separadamente)

Serviços HP
Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP fornece suporte além da garantia
limitada padrão. Você se beneficia com risco reduzido, maior tempo de funcionamento,
fornecimento de serviços previsível e sem custos com reparos imprevistos.
Para obter mais informações sobre os serviços HP Care Pack, HP Contractual ou HP Managed
Print, acesse hp.com/go/printservices

Acessórios sugeridos
K1U77A4

Monitor curvo HP Z34c de 34"

L4J08AA

Monitor para videoconferência HP ProDisplay P222c de 21,5"

G5S83AA

Monitor HP LD5535 de 55" de grande formato com LED

F1M94AA

Monitor HP LD4735 de 47" de grande formato com LED

F1M92AA

Monitor HP LD4235 de 42" de grande formato com LED

Solução de suporte de parede HP com Quick Release e placa de segurança
WB975AA,
WB976AA (somente EMEA)
Somente suporte de
parede: EM894AA
G1K22AA

Capa dupla de segurança VESA para HP Desktop Mini

H4D73AA

Trava de cabo HP UltraSlim

K7V16AA

Viva-voz HP UC
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Especificações

HP EliteDesk 800 G2 Desktop Mini Business PC

Pré-configurado para Intel Unite™

Sistema operacional

Windows 10 Pro (64 bits).1, 10
Windows 8.1 Pro (64 bits).1
Windows 7 Professional (64 bits).1

Software

Software Intel® Unite™ pré-instalado com plug-in do Skype for Business.5

Processadores/Placas de vídeo

Processadores Intel® Core™ i7 ou Intel® Core™ i5 vPro3 com Intel® HD Graphics 530.

65 W, PFC ativo, média de 89% de eficiência
a 115 V

65 W, PFC ativo, média de 89% de eficiência a 115 V.

Armazenamento

HD SATA 2,5 de no mínimo 500 GB e 7.200 RPM4 recomendado.

Conectores de saída

(1) VGA e (2) DisplayPorts.

Rede

Conexão Gigabit Ethernet com fio; NIC Wireless Intel 8260 802.11ac com Bluetooth™.5

Alimentação

65 W, PFC ativo, média de 89% de eficiência a 115 V.

Dados ambientais

Baixo teor de halogênio6, certificação ENERGY STAR®, registro EPEAT®.7

Garantia limitada

Três anos para peças e mão de obra.

Outros

Recurso de montagem VESA de 100 mm.
O slot para trava oferece suporte à trava de cabo HP UltraSlim.
Para obter as especificações completas, consulte as especificações rápidas do HP EliteDesk 800 G2
Desktop Mini.

Peso e dimensões
(apenas EliteDesk 800 G2 Desktop Mini PC)

Dimensões:
Peso:

Teclado e mouse HP

Teclado e mouse sem fio HP ou teclado e mouse USB HP.

Intel® Unite™ com plug-in Skype for Business
5

175 x 34 x 177 mm (6,9" x 7" x 1,3").
2,9 lb (1,3 kg).

Criatividade e colaboração expandidas

Resolução

O software Intel® Unite™ conecta todos, de maneira rápida e fácil. Uma solução de capacidade de
colaboração simples e instantânea hoje e uma base para recursos adicionais e inovação no futuro.

Especificações

Os sistemas operacionais Windows 10 Pro (64 bits)1, Windows 8.1 Pro (64 bits)1 e Windows 7 Professional
(64 bits)1 são compatíveis. A arquitetura habilitada para plug-ins permite integração rápida e fácil de
recursos adicionais como Microsoft Lync e controles da sala.

Aplicação

Projetado para que qualquer pessoa em uma rede corporativa (com ou sem fio) possa conectar,
compartilhar, exibir e colaborar.

O que vem na caixa

HP EliteDesk 800 Desktop Mini, teclado e mouse HP, software Intel Unite™ com plug-in Skype for Business

Acessórios recomendados (opcionais e vendidos separadamente)
Trava de cabo HP UltraSlim9 — H4D73AA

Especificações

Um cabo de aço do mesmo tipo que é usado em aeronaves, galvanizado e com revestimento de vinil de
1,80 m (5,9 pés) é colocado em torno de qualquer objeto seguro e preso ao desktop com um mecanismo de
trava com botão e uma chave exclusiva (incluindo uma chave reserva).

Capa dupla de segurança VESA para HP
Desktop Mini9 — G1K22AA
Especificações
Viva-voz HP UC

Proteja seu desktop empresarial HP de maneira rápida e fácil8 — Use a trava de cabo HP UltraSlim para
máxima portabilidade ou, com a capa dupla de segurança VESA para HP Desktop Mini, instale seu Mini na
parede, embaixo da mesa ou fora do caminho atrás de um monitor.

Instale seu PC com segurança — Instale seu PC com segurança atrás de um monitor, em um suporte de
parede ou preso a praticamente qualquer superfície plana.
Padrão VESA de 100 mm, 45,8 x 181 x 161 mm (1,8" x 7,1" x 6,3"), 390 g (13,76 oz).

— K7V16AA9

Especificações

Suporte de montagem para viva-voz HP UC —
T4E62AA

Reúna-se em qualquer lugar, a qualquer hora — Transforme qualquer sala em um centro de conferências
virtual¹, no escritório ou em trânsito, com o viva-voz HP UC, um viva-voz portátil para seu dispositivo com
Windows, Android™ ou iOS.
Conectividade plug and play USB e Bluetooth, design compacto e portátil, porta integrada para headset de
3,5 mm, indicadores LED para rápido acesso a controles para responder/encerrar, ativar/desativar áudio e
ajustar volume.
Instale seu viva-voz HP UC facilmente em uma mesa com a adição desse suporte de montagem.
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1 Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem exigir
hardware, drivers, softwares ou BIOS atualizados e/ou adquiridos separadamente para aproveitarem integralmente as
funções do Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, essa função está sempre ativada. Taxas de ISP e
requisitos adicionais podem ser aplicáveis ao longo do tempo para atualizações. Acesse http://www.microsoft.com
2 Os números dos processadores Intel® não são uma avaliação do desempenho. Os números dos processadores diferenciam
recursos dentro de cada linha de processadores, não entre diferentes linhas de processadores.
3 É necessário conteúdo de alta definição (HD) para a exibição de imagens em alta definição.
4 Para discos rígidos e unidades de estado sólido, GB = 1 bilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor. Até 7 GB de
disco do sistema são reservados para software do sistema.
5 Ponto de acesso sem fio e serviço de Internet necessários e não incluídos. A disponibilidade de pontos de acesso sem fio
públicos é limitada.
6. Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não apresentam baixo teor de halogênio. Peças
de reparo obtidas após a compra poderão não possuir baixo teor de halogênio.
7 Registrado no EPEAT® onde aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Consulte o status de registro por país
em www.epeat.net.
8. As travas de cabo de segurança da HP são projetadas, testadas e comprovadas para serem um dispositivo econômico e
eficaz para ajudar a impedir possíveis furtos. Embora as travas de cabos de segurança da HP ajudem a proteger os
equipamentos suportados do computador contra furto, elas não foram projetadas para fornecer proteção impenetrável e
não devem ser tidas como a única solução de segurança para seu equipamento. As travas de cabo de segurança da HP são
apenas um dos vários métodos que devem ser empregados como parte de uma solução de segurança completa para
ajudar a maximizar a proteção contra furto.
9. Vendido separadamente ou como um recurso opcional.
10. A previsão para o Windows 10 já vir instalado nesta plataforma é para outubro de 2015.
11. Assinatura do Skype for Business necessária.

Inscreva-se para obter atualizações
hp.com/go/getupdated

Compartilhe com colegas

Avalie este documento
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