Dataark

HP 280 G2 Microtower-pc
Få det maksimale ud af din investering
Lad den stationære HP 280 MT-pc
klare arbejdet. Du får al den
computerkraft, du har brug for, mens
de samlede ejeromkostninger
minimeres – det kan man da kalde en
smart investering.

HP anbefaler Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● 1-TB harddisk

2

Pålidelig og klar til arbejdet
● HP 280 MT giver driftssikker funktionalitet til din virksomhed med de værktøjer, du har brug for til arbejdet. Du kan forbedre
mødeoplevelsen med det valgfri HP-konferencetastatur og et HP-erhvervsheadset til samarbejde.4
Progressiv stil
● Du får den fulde oplevelse fra en stationær pc med den skalerbare HP 280 MT, som har et funktionelt design, så den både
komplementerer din arbejdsplads og er nem at konfigurere og bruge.
Kraftige processorer
● Du klarer nemt og effektivt opgaverne med 6. generation af Intel® Core™ i3-/i5-processoren 3 og op til 32 GB effektiv
DDR4-hukommelse4 til krævende programmer.
Udvidelsesmuligheder
● Med PCIe x1- og PCIe x16-stik samt VGA- og DVI-D-porte og et valgfrit SSD-drev4 er HP 280 Microtower-pc'en med til at sikre
bred kompatibilitet med eksisterende teknologiinvesteringer og fremtidige opgraderinger.
Fremhævede funktioner
● Vær med til at sikre din virksomheds fremtid. Med de moderne pc'er fra HP udnyttes Windows 10 Pro1 bedst muligt til
beskyttelse af virksomheden mod nutidens sikkerhedstrusler samt maksimering af administrations- og
produktivitetsfunktionerne til erhvervsbrug.
● Det indbyggede Trusted Platform Module 1.2 (TPM) kan opgraderes til 2.0 via en firmwareopgradering,5 som leverer
hardwarebaserede krypteringsnøgler, der beskytter dine data, e-mail og legitimationsoplysninger.
● Du kan tilslutte eksterne enheder via de otte USB-porte på HP 280 MT. Med to USB 2.0-porte foran og to bagpå kan du tilslutte
kompatible enheder, mens du med de to USB 3.0-porte bagpå kan oplade din tablet-pc eller telefon.
● Med HP Touchpoint Manager-appen kan du administrere forskellige enheder fra forskellige producenter med forskellige
operativsystemer og udføre vedligeholdelsesopgaver hurtigt og nemt.6
● Med HP Support Assistant får du hurtigt de nødvendige opdateringer.
● Udnyt din arbejdsplads bedre. HP ePrint gør trådløs udskrivning nemmere – der er ikke brug for drivere.7
● Enklere teknisk support med Helpdesk fra HP Care. Nyd godt af den prisvenlige ekspertise, som er til rådighed døgnet rundt og
dækker adskillige mærker, enheder og operativsystemer.8
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Specifikationstabel

HP anbefaler Windows 10 Pro.

Formfaktor

Microtower

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro)2
FreeDOS 2.0

Tilgængelige processorer4

Intel® Core™ i7-6700 med Intel HD Graphics 530 (3,4 GHz, op til 4,0 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i5-6500 med Intel HD Graphics 530
(3,2 GHz, op til 3,6 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i3-6100 med Intel HD Graphics 530 (3,7 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Pentium™
G4400 med Intel HD Graphics 510 (3,3 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Celeron™ G3900 med Intel HD Graphics 510 (2,8 GHz, 2 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Intel® H110

Maksimal hukommelse

Op til 32 GB DDR4-2133 SDRAM 5
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 2133 MT/s

Hukommelsessokler

2 DIMM

Internt storage

500 GB Op til 1 TB SATA (7200 o/m)6

Optisk lager

Slank SATA SuperMulti dvd-brænder; Slankt SATA dvd-rom7

Tilgængelige grafikkort

Indbygget: Intel® HD Graphics9
(Integreret grafik afhænger af processoren)

Lyd

Integreret Realtek ALC221VB med kombineret mikrofon-/hovedtelefonstik, porte bagpå til lydindgang og lydudgang (3,5 mm) og intern højttaler.

Kommunikation

LAN: Integreret 10/100/1000 GbE med Realtek RTL8111G-CG; Intel® I210-T1 PCIe GbE (valgfri)
WLAN: Trådløst Broadcom BCM943228Z 802.11n-netværkskort8

Udvidelsesstik

1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 PCI (tilbehør); 1 SD-mediekortlæser (tilbehør)

Porte og stik

Foran: 2 USB 2.0; 1 kombineret stik til mikrofon/hovedtelefoner
Bagpå: 4 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 RJ-45; 2 PS/2 (ekstraudstyr); 2 seriel (tilbehør); 1 parallel (tilbehør)

Interne drevbåse

En harddisk på 8,9 cm (3,5"); En harddisk på 8,9 cm (3,5") (valgfri)

Eksterne drevbåse

Et 13,3 cm (5,25") optisk drev

Inputenhed

Slankt HP PS/2-tastatur til erhvervsbrug; HP PS/2-tastatur; Antimikrobielt HP-tastatur med USB-tilslutning; Slankt HP-tastatur til erhvervsbrug med USB-tilslutning; HP-tastatur med
USB-tilslutning; Universelt Windows 8-tastatur med USB-tilslutning10
HP PS/2-mus; Antimikrobiel HP-mus med USB-tilslutning; Hærdet HP mus med USB-tilslutning; Optisk universalmus med USB-tilslutning10

Tilgængelig software

HP's pc'er til erhvervsbrug leveres med en lang række softwareprogrammer, herunder HP Recovery Manager, HP Support Assistant, CyberLink Power DVD BD, CyberLink Power2Go og
HP ePrint-driver. Du kan se en komplet liste over den forudinstallerede software i oversigten over produktspecifikationerne.11

Sikkerhedsstyring

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; holder til sikkerhedskabel

Strømforsyning

Standardeffektivitet på 180 W; 180-W standardeffektivitet, aktiv PFC; 180 W, effektivitetsgrad på op til 85 %, aktiv PFC

Mål

17 x 35,5 x 35,88 cm

Vægt

6,11 kg
(Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen)

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-certificerede og EPEAT® Silver-registrerede konfigurationer12

Garanti

1 års (1-1-1) begrænset garanti – servicen omfatter 1 års service for reservedele, arbejdskraft og reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse
restriktioner og undtagelser.
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HP anbefaler Windows 10 Pro.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
Broadcom 802.11n
dualband PCIe x1-kort

Du kan nemt aktivere hurtig trådløs netværkstilslutning i skrivebordsmiljøet med et Broadcom BCM943228Z 802.11n 2 x
2 DualBand Combo PCIe x1-kort, som giver dig en Bluetooth® 4.0-forbindelse i erhvervsklassen samt dual-band 802.11n
via et førsteklasses WLAN-kort.1

Produktnummer: N4M64AA

HP Business pc
sikkerhedslås

Denne enhed sikrer, at desktop-pc'en ikke bliver fjernet. Kabinettets låg låses og fæstnes ved et forankringspunkt.
Stålkablet er designet således, at tastatur, skærm og periferiudstyr ikke kan fjernes af uvedkommende.

HP USB-tastatur til pc

Det nye HP USB-tastatur har et fantastisk, robust design, der giver problemfri hverdagsbrug til virksomhedscomputere.

HP USB optisk scroll-mus

HP's optiske USB-mus bruger den nyeste optiske følingsteknologi og opfanger meget præcist alle bevægelser på flere
forskellige slags underlag, også uden musemåtte.

Produktnummer: PV606AA

Produktnummer: QY776AA

Produktnummer: QY777AA

HP 3 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
kun desktops

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

HP's hardwaresupport og service på stedet omfatter effektiv fjernassistance og support på stedet for den hardware, der
er dækket, så produktets oppetid forbedres.

Produktnummer: U6578E
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Fodnoter
1 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere og/eller software, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver

automatisk opdateret, og denne funktion er altid aktiveret. Der kan gælde gebyrer fra internetudbyderen, og med tiden kan der forekomme ekstra systemkrav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 milliard bytes. TB = 1 billion bytes. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 36 GB diskplads (Windows 10) er reserveret til systemgendannelsessoftware.
3 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt
konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne.
4 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
5 Produktet leveres med TPM 1.2 med mulighed for opgradering til TPM 2.0. Denne opgradering forventes at være klar i slutningen af 2015 via HP's kundeservice.
6 HP Touchpoint Manager kan kun anvendes af betalende abonnenter og understøttes af operativsystemerne Android™, iOS og Windows 7 og nyere samt af pc'er, bærbare computere, tablet-pc'er og smartphones fra forskellige producenter. Findes ikke i alle lande.
Du kan få flere oplysninger om tilgængelighed på www.hp.com/touchpoint.
7 Der kræves internetforbindelse til HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på hpconnected.com kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger om HP ePrint). Der
kræves internetforbindelse og mulighed for e-mail på mobilenheder. Trådløst adgangspunkt kan også være påkrævet. Der opkræves evt. gebyr for brug eller separat anskaffede data-abonnementer. Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere.
Nogle HP LaserJet-produkter vil kræve firmwareopgradering.
8 HP Care Services kan tilvælges. Tjenesteniveauer og svartider for HP Care Services afhænger af din geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for køb af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan få flere oplysninger på
www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen
måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det

er altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com.
2 Windows 7 Pro-software er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 10 Pro-software. Kun én version af Windows kan benyttes ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal den ene version først
afinstalleres, inden den nye installeres. Kontrollér, at alle data (filer, billeder mv.) er sikkerhedskopieret, før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så dataene ikke mistes.
3 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemet kræver muligvis opgradering og/eller separate anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Se
http://www.microsoft.com.
4 Multicore er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters funktion. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevnen og klokfrekvensen afhænger af belastningen fra programmer samt
konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne.
5 Maksimal hukommelse kræver 64-bit-operativsystemer eller Linux. I 32-bit Windows-operativsystemer kan der muligvis ikke anvendes hukommelse over 3 GB pga. kravene til systemressourcer.
6 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard bytes. TB = 1 billion bytes. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 16 GB (Windows 7) og op til 30 GB (Windows 8 og 10) er reserveret til softwaren til systemgendannelse.
7 Optiske drev er valgfrie eller tilbehør. Kopiering af ophavsretsbeskyttet materiale er strengt forbudt. De faktiske hastigheder kan variere. Dobbeltlags-mediefiler kan ikke bruges i alle dvd-afspillere og dvd-rom-drev. Bemærk, at dvd-rom ikke kan læse eller skrive
til 2,6 GB enkeltsidede/5,2 GB dobbeltsidede mediefiler til version 1.0.
8 Trådløse kort er valgfrie eller tilbehør og kræver separat anskaffet trådløst hotspot og internetadgang. Der er et begrænset antal offentlige trådløse hotspots.
9 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
10 Valgfrit eller tilbehør.
14 HP ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/eprintcenter kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger
om HP ePrint).
12 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se www.epeat.net vedrørende registreringsstatus pr. land.

Få mere at vide på
www.hp.eu/desktops
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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