Dataark

HP ProOne 400 G2 50,8 cm (20'') Alt-i-ett-PC uten
berøringsfunksjonalitet
Ny alt-i-ett-PC laget for bedrifter i vekst
HP ProOne 400 50,8 cm (20”)
Alt-i-ett-PC er en sikker investering, da
den er enkel å få på plass, tynn og
funksjonsrik, har samarbeidsløsninger
for bedrift og administrasjons- og
sikkerhetsfunksjoner.

● Windows 10 Pro1
● Skjermstørrelse: 50,8 cm (20") diagonalt

Slank, elegant design
● Stilig design med omfangsrik kabelhåndtering og rene linjer gjør denne alt-i-ett-PC-en passende som skrankeløsning eller for
kontorlandskap, med en IPS-skjerm på 50,8 cm (20”)3 til bruk når det er trangt om plassen.
Like kraftig som et tårn
● Nye 6. generasjons Intel® Core™-prosessorer2 gir avansert behandlingskraft til AiO-enheten, med kraftig, tårn-lignende ytelse.
Samarbeid i Enterprise-klassen
● Samhandle naturlig med PC-en med Cortana4 på Windows 10.1 Gled deg over imponerende samarbeidsverktøy som valgfrie
Skype for Business,3, HP-programvare for støyreduksjon og et 1 MP HD-webkamera.
Sikkerhet helt fra starten
● Hold systemet oppe med sikkerhetsløsninger for bedrift, som TPM, HP BIOSphere5 og HP Client Security.6 Valgfrie sikkerhetslåser,
personvernsskjermer og krypterte drivere3 hjelper også til med å holde data og investeringer trygge.
Med
● Enkel tilgang til viktige deler, grundig testing og temperaturkontrollteknologi fra HP, bidrar til å sikre at AiO-enheten tåler tøffe
arbeidsmiljøer.
● Reduser den administrative kompleksiteten. HP Touchpoint Manager,7, administrasjonsfunksjoner i Windows 101 og HP Common
Core BIOS hjelper deg med å administrere ressurser på en enkel måte.
● Par denne plassbesparende alt-i-ett-PC-en med stativalternativet3 for å passe til arbeidsplass- og brukssituasjonen.
● Bli kvitt bakgrunnsstøy, inkludert tastaturklikk, med HP Noise Reduction-programvare.
● DTS Sound+™ gir deg mest mulig ut av virtuelle konferanser.
● Gjør konferanser fra PC-en like enkle som et tastetrykk med det valgfrie HP-konferansetastaturet.3
● HP BIOSphere5 og HP Client Security6 bidrar til å sikre kritiske data og systemer med tilpasset sikkerhet.
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Spesifikasjonstabell

Formfaktor

All-in-one

Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro)2
FreeDOS 2.0

Tilgjengelige prosessorer3

Intel® Core™ i7-6700T med Intel HD Graphics 530 (2,8 GHz, opptil 3,6 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i5-6500T med Intel HD Graphics 530
(2,5 GHz, opptil 3,1 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 6 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i3-6100T med Intel HD Graphics 530 (3,2 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Pentium®
G4400T med Intel HD Graphics 510 (2,9 GHz, 3 MB hurtigbuffer, 2 kjerner)

Brikkesett

Intel® H110

Maksimalt minne

Inntil 16 GB DDR4-2133 SDRAM
Merknad om standardminne: Overføringshastigheter opptil 2133 MT/s

Minnespor

2 SODIMM

Internminne

500 GB Inntil 1 TB SATA (7200 rpm)4
500 GB (8 GB cache) Inntil 1 TB (8 GB hurtigbuffer) SATA SSHD4
128 GB Inntil 256 GB SATA 3D SSD4

Optisk lager

Tynn SuperMulti DVD-brenner5

Skjerm

LCD-skjerm på 50,8 cm (20" diagonalt) i bredformat med TN, bakbelysning og antirefleks, uten berøringsfunksjonalitet (1600 x 900) med staffelistativ; LCD-skjerm på 50,8 cm (20"
diagonalt) i bredformat med TN, bakbelysning og antirefleks, uten berøringsfunksjonalitet (1600 x 900) med justerbart høydestativ

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics7
(Intel® HD Graphics integrert på prosessor)

Lyd

Lydbehandlingsteknologien DTS Studio Sound™, HD-lyd med Realtek ALC3228-kodek (alle porter er stereo), mikrofon- og hodetelefonutganger (3,5 mm) på siden, linjeutgang (3,5
mm) bak, mulighet for multistrømming, intern høyttaler.

Kommunikasjon

LAN: Realtek GbE
WLAN: Intel® 7265 802.11ac trådløst M.2; Broadcom BCM943228Z 802.11n trådløs M.2 med Bluetooth®6

Porter og kontakter

Venstre: 2 USB 3.0 (1 ladeport); 1 SD 3-mediekortleser (valgfri); 1 hodetelefon; 1 mikrofon
Bakside: 2 USB 3.0; 2 USB 1.0; 2 DisplayPort; 1 RJ-45; 1 lydutgang; 1 seriell (valgfri); 2 PS/2 (valgfritt tastatur og mus);

Interne stasjonsrom

Én 6,35 cm (2,5’’)

Eksterne stasjonsrom

Én tynn ODD; Én SD 3-mediekortleser (valgfri)

Inndataenhet

HP USB Business Slim-tastatur; HP Wireless Business Slim-tastatur og -mus8
HP USB-mus8

Webcam

1 MP med dobbel mikrofonarray (1920 x 1080)8

Tilgjengelig programvare

HPs kontor-PC-er leveres med en rekke programvaretitler, som HP Drive Encryption, HP Client Security, HP Security Manager, Microsoft Security Essentials, CyberLink Power DVD BD,
Native Miracast Support, HP ePrint Driver, HP Recovery Manager, Foxit PhantomPDF Express. Se spesifikasjonene til dette produktet for å finne en komplett liste over
forhåndsinstallert programvare.9,10,11

Sikkerhetsadministrasjon

Trusted Platform Module SLB9670TT1.2FW4.40 (TPM) 1.2 Common Criteria EAL4+-sertifisert, kan oppgraderes til 2.0; SATA-portdeaktivering (via BIOS); Aktivering/deaktivering av
seriell, parallell og USB (via BIOS); Valgfri deaktivering av USB-port fra fabrikk (kan konfigureres av bruker via BIOS); Skrive-/oppstartskontroll for flyttbare medier; Oppstartspassord
(via BIOS); Oppsettspassord (via BIOS); Støtte for chassishengelås og kabellåser; Støtte for portkabeldeksel12

Administrative funksjoner

Intel® Standard Manageability (utvalgte modeller); Oppdater BIOS via sky eller nettverk (BIOS-funksjon); HP TouchPoint Manager

Strøm

90 W, opptil 89 % effektiv, aktiv PFC (ekstern)

Mål

496,71 x 347,5 x 58,7 mm
(Uten fot)

Vekt

Starter på 5,45 kg
(Startvekt uten stativ. Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon.)

Miljømessig

Lavhalogen

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifiserte og EPEAT®-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig13

Garanti

1-årig (1-1-1) begrenset garanti og servicetilbud innebærer 1 år med deler, arbeid og reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og
utelukkelser gjelder.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 3D 256GB SATA Solid
State Drive

Utvid lagringskapasiteten til datamaskinen med HP 3D 256 GB SATA SSD1, som inkluderer 3D VNAND flash for
imponerende lese/skrive-ytelse og pålitelighet, pluss samme solid ytelse som du allerede får fra gjeldende fra
SSD-stasjoner.

Produktnummer: N1M49AA

HP Wireless Slim Business
Keyboard

Produktnummer: N3R88AA

HP 16GB SODIMM DDR4
Memory

Øk funksjonaliteten til den stasjonære HP Business-PC-en, og forbedre systemytelsen og programresponsen med DDR4
minne fra HP med lavt strømforbruk og høy hastighet.

HP 3 år maskinvarestøtte
kun for stasjonær, på stedet
neste virkedag

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt.

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: P1N55AA

Produktnummer: U6578E
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Fotnoter
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve at du oppgraderer og/eller kjøper maskinvare, drivere og/eller programvare separat for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres

automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Krever 64-biters databehandlingssystem. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av
programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse.
3 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
4 Cortana-funksjonaliteten kan variere fra enhet til enhet og region til region. Noen funksjoner, som stemmestøttet Cortana, håndskriving og Continuum krever mer avansert maskinvare. Se www.hp.com/go/windows10upgrade. Appene selges separat.
5 HP BIOSphere-funksjoner kan variere avhengig av PC-plattform og konfigurasjon.
6 Krever Windows.
7 HP Touchpoint Manager krever kjøp av abonnement, og støtter operativsystemer og PC-er, bærbare PC-er, nettbrett og smarttelefoner fra forskjellige produsenter med Android™, iOS og Windows 7 eller høyere. Ikke tilgjengelig i alle land. Se
www.hp.com/touchpoint for informasjon for tilgjengelighet.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10

oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkonstninger ved Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan finnes nødvendig over tid på grunn av oppdateringene. Se http://www.microsoft.com.
Dette systemet har Windows 7 Professional-programvare forhåndsinstallert, men har også lisens og medier for Windows 10 Pro-programvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du vil bytte Windows-versjon, må du
avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå tap av data.
3 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandlingssystem kreves. Ytelsen varierer, avhengig av
konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
4 For lagringsstasjoner, GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 16 GB (for Windows 7) og opptil 36 GB (for Windows 8.1 og 10) av systemdiskplassen er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
5 Duplisering av opphavsrettslig beskyttet materiale er strengt forbudt. Faktiske hastigheter kan variere. Kompatibilitet med tolagsmedier vil variere mye på enkelte DVD-spillere og DVD-ROM-stasjoner for hjemmebruk. Merk deg at DVD-RAM ikke kan lese eller
skrive til enkeltsidige/dobbeltsidige versjon 1.0-medier på henholdsvis 2,6 og 5,2 GB.
6 Trådløse kort er valgfritt tilbehør eller tilleggsfunksjoner og krever kjøp av trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste separat. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og
ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellig fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke denne stasjonære PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter.
7 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
8 Valgfri eller tilleggsfunksjon.
9 HP ePrint krever Internett-tilkobling til en nettaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/businessmpobileprinting). HP PageLift
krever Windows 7 eller nyere.
10 Microsoft Security Essentials krever Windows 7 og Internett-tilgang.
11 HP Drive Encryption krever Windows. Data beskyttes før Drive Encryption-pålogging. Hvis du slår PC-en av eller setter den i dvalemodus, blir du logget av Drive Encryption og datatilgang hindres.
12 Dette produktet leveres med TPM 1.2 og muligheten til å oppgradere til TPM 2.0. Oppgraderingsverktøyet forventes å være tilgjengelig innen utgangen av 2015 via HPs kundestøtte.
13 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering avhenger av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.
14 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

Lær mer på
www.hp.eu/desktops
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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