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HP Desktop Mini Lockbox

Pint-sized armor
Fortify your HP Desktop Mini in a range of settings with the HP Desktop Mini LockBox, HP’s most
secure enclosure for your PC, power brick, and cable connections.
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Leve a segurança do seu PC ao máximo com um gabinete de metal durável, projetado
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para proteger
o seu HP Desktop
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PC.outside with integrated cable
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Ajude a remoção, retirada ou desconexão de cabos do lado de fora com roteamento de cabos

integradoalmost
e clipes. Basta
remover a placa de proteção quando precisar acessar as portas da
Deploy
anywhere
frente e o botão liga/desliga.
Place your PC, power brick, and cable connections inside the enclosure and use the VESA pattern
to mount to a flat surface, like a wall or a desk.1

Implante quase em qualquer lugar
Coloque o seu PC fonte externa e conexões de cabo dentro do compartimento e use o padrão
Ready
for
locking
VESA para
montar
uma superfície lisa, como uma parede ou mesa.
1
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For Wifi use with the HP Desktop Mini inside the HP Desktop

Mini LockBox, the Mini must be configured with optional WLAN
and external antennas when ordered.

¹ Para usar Wifi com o HP Desktop Mini dentro do 		
sistema de proteção de dados HP Desktop Mini, 		
o Mini deve ser configurado com WLAN opcional e
antenas externas, quando solicitado.

After you’ve installed and mounted your system inside the HP Desktop Mini LockBox, add a
Pronto
paraor bloquear
traditional
padlock
an HP UltraSlim Lock2 for an extra layer of protection.
Depois de instalar e montar seu sistema dentro do Sistema de Proteção de Dados HP Desktop
Mini, adicione um cadeado tradicional ou um HP UltraSlim Lock2 para uma camada extra de
proteção.
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Número do modelo

P1N78AA

Model number

P1N78AA

Weight
Peso

2391g2391
(5.27g lb)
(5,27 lb)

Exterior color

Jack Black

VESA pattern

100 mm VESA standard and 75mm VESA standard

Dimensões(H(AxxWL x
x P)
Dimensions
D)

Cor externa

Padrãoconfigurations
VESA
Possible
Configurações
possíveis

Optional Wifi
Enablement
Wifi opcional
Ativação

Option kit contents
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in)pol.)

Jack Black

100 mmenclosing
VESA padrão
75mm VESA
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• Alsouma
locks
with physical padlock/ and or HP UltraSlim Cable Lock.
• Inclui espaço dentro do sistema de proteção de dados para Desktop Mini, fonte

If a customer
desires to use an internal wireless card, they must install a
externa e todas as conexões de cabo.
Mini PC with the preinstalled WLAN card and external antennas installed via
factory• Também
servicestrava com cadeado físico e/ou trava de cabo HP UltraSlim

Se um cliente deseja usar uma placa sem fio interna, ele deve instalar um Mini PC com

Desktop Mini LockBox (includes lid and front port protection plate ), Screws
a placa WLAN pré-instalada e antenas externas instaladas por meio de serviços de
for securing the lid and mounting the Mini in the LockBox, Installation guide,
fábrica
Warranty
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Sign up for updates
Inscreva-se para atualizações
hp.com/go/getupdated
hp.com/go/getupdated

*Customer
mustDesktop
provide mounting
hardware400 Desktop Mini G1 e G2, HP ProDesk 600 Desktop
HP 260
Mini, HP ProDesk
Mini G1 e G2, HP EliteDesk 705 Desktop Mini G1 e G2, HP EliteDesk 800 Desktop Mini
G1 e G2
*O cliente deve fornecer ferragens de montagem
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