Záznamový list

HP Collaboration PC G2
Mimoriadne jednoduchá spolupráca
Zoznámte sa v okamihu s kolegami v
meste aj na celom svete pomocou
Intel® Unite™ a Skype pre podnikanie.
Počítač HP Collaboration PC a váš
výber príslušenstva pre zobrazovanie
a spoluprácu zjednodušuje vedenie
konferencií, zobrazovanie a zdieľanie
dokumentov a iné, viac ako kedykoľvek
predtým.
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● Windows 101
● 500 GB pevný disk

Šetrenie času pri konferenciách
● Preskočte čas strávený zapájaním káblov a nastavovaním rôznych softvérových nastavení a vstúpte priamo na stretnutie. Stačí
zadať PIN a spustiť Intel® Unite™ s integrovaným Skype pre podnikanie. Je to také jednoduché!
Ukážte a povedzte
● Zvýšte produktivitu spoluprácou so vzdialenými aj miestnymi tímami - použite zdieľanie obrazoviek v reálnom čase a
komentovanie dokumentov.
Krištáľovo čisté pripojenie
● Vychutnajte si plynulé audio pripojenia cez Skype pre podnikanie a komunikujte s používateľmi na celom svete.
Nie je potrebný žiadny hostiteľ
● Dostaňte všetkých na rovnakú stranu prezentácie s okamžitým spustením a bez potreby hostiteľa alebo hostiteľskej miestnosti
na spustenie konferencie.
Funkcie
● Získajte neuveriteľne rýchlu spoluprácu so systémom Windows 101 a procesormi 6. generácie Intel® 3 s technológiou vPro™
podľa vlastného výberu.4
● Pomáha chrániť vaše údaje a zjednodušuje správu s portfóliom riešení HP pre bezpečnosť a spravovateľnosť ako je HP BIOSphere
s Sure Start5, ktoré obsahuje automatické aktualizácie a kontrolu bezpečnosti, takže ste stále aktuálny.
● Okamžitá spolupráca so softvérom Intel® Unite™, ktorý používateľom umožňuje pripojiť sa len pomocou PIN.
● Rozšírte Skype pre podnikanie na konferencie so zásuvným modulom, ktorý obsahuje každý počítač HP Collaboration PC.
● Nastavte sa na ľubovoľne veľký priestor vďaka výberu displejov a príslušenstva pre spoluprácu od HP.2 Umiestnite počítač HP
Collaboration PC takmer kdekoľvek pomocou integrovaného montážneho systému VESA.
● Jediná skrutka poskytuje rýchly prístup k ľahko identifikovateľným komponentom s jednoduchým servisom.
● Odpočívajte bezstarostne s počítačom, ktorý vydržal 120 000 hodín procesu celkového testovania spoločnosti HP a je navrhnutý
tak, aby splnil testy MIL-STD 810G.6
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HP Collaboration PC G2 Tabuľka s technickými
údajmi

Vyhotovenie

Mini

Dostupný operačný systém

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (k dispozícii prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (k dispozícii prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321

Dostupné procesory4

Procesor Intel® Core™ i7-6700T s grafickou kartou Intel HD Graphics 530 (2,8 GHz, až 3,6 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 8 MB, 4 jadrá); Procesor Intel® Core™ i5-6600T s
grafickou kartou Intel HD Graphics 530 (2,7 GHz, až 3,5 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá); Procesor Intel® Core™ i5-6500T s grafickou kartou Intel HD Graphics
530 (2,5 GHz, až 3,1 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá)

Čipová sada

Čipová súprava Intel® Q170 Express

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 32 GB DDR4-2133 SDRAM 5

Pamäťové sloty

2 SODIMM

Vnútorná pamäť

128 GB Maximálne 256 GB Turbo Drive G2 M.2 SSD6
512 GB Maximálne 120 GB SATA SSD6
256 GB Maximálne 120 GB Jednotka SATA SE SSD6
1 TB Maximálne 500 GB Jednotka SATA SSHD6
Maximálne 500 GB SATA FIPS 140-2 SED6
500 GB Maximálne 1 TB SATA (7 200 ot./min.)6
Maximálne 2 TB SATA (5400 ot./min.)6

Dostupná grafická karta

Integrovaný: Grafická karta Intel® HD8
(Typ integrovanej grafickej karty závisí od typu procesora)

Zvuk

Technológia správy zvukov DTS Studio Sound™, zvuk HD s kodekom Realtek ALC221 (všetky porty sú stereofónne), predné porty (3,5 mm) pre mikrofón a slúchadlá, zadné porty (3,5 mm) pre výstup
zvuku, podpora viacnásobného streamovania, interný reproduktor

Možnosti komunikácie

LAN: Architektúra Intel® GbE i219M
WLAN: Bezdrôtová karta Intel® 3165 802.11ac M.2 s Bluetooth®; Bezdrôtová karta Intel® 3165 802.11ac M.2; bezdrôtová karta Intel® 7265 802.11ac M.2 s Bluetooth®; Bezdrôtová karta Intel® 7265
802.11ac M.2; bezdrôtová karta Intel® 7265 802.11ac M.2 s Bluetooth®; Bezdrôtová karta Intel® 7265 802.11n M.2; bezdrôtová karta Broadcom BCM943228Z 802.11n M.2 s Bluetooth®; Bezdrôtová
karta Broadcom BCM943228Z 802.11n M.27

Rozširujúce sloty

2x M.2

Porty a konektory

Vpredu: 2 USB 3.0; 1 USB Type-C™; 1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón
Vzadu: 4 USB 3.0; 1 RJ-45; 2 DisplayPort; 1 port VGA; 1 sériový port (voliteľný); 1 slot HDMI (voliteľný)
(Ak je zvolený sériová alebo HDMI port, potom je k dispozícii už len 1 Display Port.)

Interné šachty na mechaniky

Jedna 6,35 cm (2,5") Jedna M.2

Dostupný softvér

Intel® Unite™ so zásuvným modulom Skype pre podnikanie

Správa zabezpečenia

Bezpečnostná/duálna montáž VESA počítača HP Desktop Mini; uzamykací kábel HP UltraSlim

Napájanie

65 W s účinnosťou 87 %, aktívna korekcia účinníka

Rozmery

175 x 177 x 34 mm
(Rozmery sa vzťahujú iba na počítač EliteDesk 800 35W G2 Mini)

Hmotnosť

1,3 kg
(Konfigurácia s 1 pevným diskom. Hmotnosť sa vzťahuje iba na počítač EliteDesk 800 G1 Mini)

Okolitý

Nízky obsah halogenidov

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

Dostupné sú aj konfigurácie certifikované podľa normy ENERGY STAR® a EPEAT®10
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Stojan integr. prac. centra
HP pre ultratenké stolové
počítače a počítače typu
tenký klient

Stojan pre integrované pracovné centrum HP je navrhnutý tak, aby umožňoval maximálne využitie obmedzeného
priestoru na pracovnom stole bez obetovania výkonu a produktivity. Je vhodný pre ultra tenké stolné počítače HP
Compaq radu 6005 Pro alebo 8000 alebo tenkých klientov HP a väčšinu LCD monitorov HP s uhlopriečkou 17 až 24
palcov1 (43,18 až 60,96 cm) (pozri informácie o kompatibilite v príručke Stručné technické údaje) so štandardnými
montážnymi konzolami VESA.

Číslo produktu: E8H16AA

modul napaľovačky DVD
Super Multi ODD pre HP
Desktop Mini

Pridajte napaľovačku DVD Super-Multi do svojho počítača HP Desktop Mini PC s modulom napaľovačky DVD Super Multi
ODD pre HP Desktop Mini.1

Disk SSD HP 3D 256 GB SATA

Rozšírte ukladací priestor svojho stolného počítača s diskom HP 3D 256 GB SATA SSD1, ktorý obsahuje flashovú pamäť 3D
VNAND s pôsobivým výkonom čítania a zápisu a vysokou spoľahlivosťou, a zároveň ponúka rovnako vysoký výkon ako
vaše existujúce disky SSD.

Číslo produktu: K9Q83AA

Číslo produktu: N1M49AA

5-ročná podpora hardvéru
HP na mieste v nasledujúci
pracovný deň (iba stolné
počítače)

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Vďaka nepretržite dostupnej a kvalitnej pomoci na diaľku alebo praktickej podpore na mieste získate pomoc vždy, keď ju
budete potrebovať, aby ste sa mohli vrátiť k svojej práci.
Číslo produktu: U7899E
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Poznámky v krátkych správach
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače alebo softvér. Operačný systém Windows

10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte stránku http://www.microsoft.com.
2 Predávané samostatne alebo ako voliteľné funkcie. Montáže pre zavesenie sa predávajú samostatne.
3 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov alebo pre všetky softvérové aplikácie. Vyžaduje sa 64-bitový počítačový systém. Výkon sa líši v
závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
4 Na spustenie niektorých funkcií tejto technológie, napríklad technológie Intel® Active management a Intel Virtualization, sa vyžaduje softvér tretích strán. Dostupnosť aplikácií virtuálnych zariadení pre technológiu Intel vPro v budúcnosti závisí od poskytovateľov
softvéru tretích strán.
5 Funkcie HP BIOSphere sa môžu v závislosti od platformy a konfigurácie PC líšiť.
6 Prebieha testovanie MIL-STD spoločnosti HP a účelom nie je preukázať vhodnosť pre zmluvy s Ministerstvom obrany Spojených štátov alebo na vojenské použitie. Výsledky testovania nie sú zárukou budúceho výkonu v daných testovacích podmienkach. Proti
poškodeniam v podmienkach testovania MIL STD proti náhodnému poškodeniu sa vyžaduje voliteľný ochranný balíček HP proti náhodnému poškodeniu.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Navštívte

stránku http://www.microsoft.com.
2 Tento systém má predinštalovaný softvér Windows 7 Pro a dodáva sa tiež s licenciou a médiami na softvér Windows 8.1 Pro. Nie je možné používať viac verzií systému Windows súčasne. Prechod medzi verziami si vyžiada odinštalovanie jednej verzie a
nainštalovanie druhej. Pred odinštalovaním a nainštalovaním operačných systémov je potrebné vytvoriť zálohu všetkých údajov (súborov, fotografií atď.), aby ste predišli ich strate.
3 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Prínos tejto technológie nemôžu využiť všetci zákazníci ani všetky softvérové aplikácie. 64-bitové spracovanie dát na architektúre Intel® vyžaduje počítačový
systém s procesorom, čipovou súpravou, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (ani pri 32-bitovom spracovaní) bez systému BIOS podporujúceho architektúru
Intel® 64. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
4 Maximálne kapacity pamäte predpokladajú 64-bitový operačný systém Windows alebo Linux. V 32-bitových operačných systémoch Windows môže byť dostupná pamäť obmedzená na 3 GB z dôvodu požiadaviek systémových prostriedkov.
5 Pri pevných diskoch sa počíta: 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až do 16 GB (pre Windows 7) a až do 30 GB (pre Windows 8) na systémovom disku je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
6 Karta bezdrôtovej siete Intel Wireless-N 7260 vyžaduje samostatne zakúpený bezdrôtový prístupový bod a službu pripojenia na internet. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
7 Na zobrazenie obrázkov s rozlíšením HD je potrebný obsah s rozlíšením HD. Integrovaná grafická karta Intel HD využíva časť celkovej systémovej pamäte na zobrazenie videa. Systémová pamäť určená na zobrazenie videa nie je k dispozícii pre iné programy.
9 Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke www.epeat.net.
10 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia mať nízky obsah halogenidov.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/desktops
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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