Záznamový list

Stolný počítač HP 260 G2
Malé rozmery a pôsobivý výkon za prijateľnú cenu
Plne funkčný počítač HP 260 Desktop Mini
poskytuje výhody priestorovo úsporného
dizajnu, ktorý môže rásť s vaším
podnikaním a je vybavený základnými
nástrojmi, ktoré potrebujete, za dostupnú
cenu.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10
Pro.
Windows 10 Pro1
Procesory Intel® Core™ 6. generácie2

Pracujte s dôverou bez nákladov
Získajte počítač desktop mini podnikovej triedy za dostupnú cenu s príslušenstvom3 a voliteľnými
službami HP3, ktoré potrebujete, plus procesory šetriace energiu, ktoré pomáhajú znižovať náklady
na energiu.

Malý dizajnom, veľký všestrannosťou
Priemyselný dizajn kompaktného počítača desktop mini s flexibilnými možnosťami montáže3 a
voliteľným príslušenstvom 3 pomáhajú podporovať všestrannú škálu použitia od desktopov cez
verejné počítače až po digitálny podpis.

Vybavený pre výkon.
Úspešne dokončujte úlohy vďaka 6. generácii procesorov Intel®2 a grafike Intel® HD Graphics3 s
možnosťou prechodu až na procesor Core™ i52 a až 32 GB pamäte DDR43, ak si to budú vyžadovať
vaše pracovné požiadavky.

Pripravený rásť
Systém príslušenstva a možnosti rozšírenia počítača HP 260 Desktop Mini poskytujú viacero
možností v rámci jednej produktovej línie, a spĺňajú potreby vášho rôznorodého pracovného
prostredia.

Funkcie
Zabezpečte budúcnosť svojho podnikania. Počítače HP naplno využívajú systém Windows 10 Pro1,
vďaka čomu vás chránia pred súčasnými bezpečnostnými hrozbami a maximalizujú funkcie správy
a produktivity vo firme.
Prispejte k zníženiu spotreby energie a nákladov s procesormi, ktoré majú o viac než polovicu nižšiu
spotrebu energie než procesory v iných minipočítačoch.
Využite výhody rozšíriteľného a kompatibilného príslušenstva pre HP mini. Rozšírte možnosti
úložného priestoru,3 pridajte staršie porty vďaka rozširujúcim modulom, pomôžte zabezpečiť svoje
zariadenie bezpečnostnými úchytmi,3 alebo získajte späť svoje miesto na stole so stojanmi a
pracovnými centrami.3
Urobte viac na dvoch displejoch s portami HDMI a Full HD VGA a používajte 6 portov USB na
pripojenie všetkých potrebných periférií.
Pomôžte chrániť svoje investície a pohodlne zapnite svoj počítač desktop mini priamo z klávesnice,
takže už nemusíte otvárať skrinky ani hľadať tlačidlo napájania, keď je mimo dosahu.
Zvoľte si štandardný pevný disk alebo inováciu na rýchly a spoľahlivý disk SSD.3
Jednoducho zabezpečte svoj systém na bezpečnom mieste. Tento ľahký stolný minipočítač sa
jednoducho prenáša a uskladňuje.
Integrovaný modul TPM (Trusted Platform Module) poskytuje hardvérové šifrovanie, ktoré chráni
údaje a predchádza vírusovým a malvérovým útokom.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.

Údajový list | Stolný počítač HP 260 G2

Stolný počítač HP 260 G2 Tabuľka s technickými údajmi

Dostupné operačné systémy

Windows 10 Pro 64 – spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro. 1
Windows 10 Home 64 1
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
FreeDOS 2.0

Skupina procesora 4,13

Procesor Intel® Core™ i5; Procesor Intel® Core™ i3; Dvojjadrový procesor Intel® Pentium®; Dvojjadrový procesor Intel® Celeron®

Dostupné procesory 4,13,14

Intel® Core™ i5-6200U s grafikou Intel HD Graphics 520 (2,3 GHz, až 2,8 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i36100U s grafikou Intel HD Graphics 520 (2,3 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Pentium® 4405U s grafikou Intel HD Graphics 510 (2,1 GHz, vyrovnávacia
pamäť 2 MB, 2 jadrá); Intel® Celeron® 3855U s grafikou Intel HD Graphics 510 (1,6 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Čipset je integrovaný na procesore

Vyhotovenie

Mini

Maximálne množstvo pamäte

32 GB DDR4-2133 SDRAM 5

Pamäťové sloty

2 SODIMM

Vnútorná pamäť

500 GB maximálne 1 TB SATA (5400 ot./min.) 6
128 GB maximálne 256 GB SATA SSD 6

Dostupná grafická karta

Integrovaná: Intel® HD Graphics 520; Intel® HD Graphics 5108
(Typ integrovanej grafickej karty závisí od typu procesora)

Zvuk

Integrovaná zvuková karta HD s kodekom Realtek ALC221 (4 kanály s multistreamovaním) a 4-ohmovým reproduktorom s výkonom 1,5 W

Rozširujúce sloty

1 pozícia M.2
(Zásuvka M.2 pre voliteľný bezdrôtový modul LAN)

Porty a konektory

Vpredu: 2 porty USB 3.0; 1 konektor pre slúchadlá/výstup zvuku; 1 konektor pre mikrofón/vstup zvuku
Späť: 2 porty USB 3.0; 2 porty USB 2.0; 1 port HDMI 1.4; 1 port VGA; 1 port RJ-45

Vstupné zariadenia

Tenká klávesnica HP USB Business; Klávesnica HP USB; Klávesnica HP USB Value; Tenká bezdrôtová klávesnica a myš HP Business; Bezdrôtová klávesnica a myš HP 9
Spevnená myš HP USB; Myš HP USB; Optická myš HP USB; Tenká bezdrôtová klávesnica a myš HP Business; Bezdrôtová klávesnica a myš HP 9

Možnosti komunikácie

LAN: Integrovaný modul Realtek RTL8161GH-CG GbE LOM
WLAN: Bezdrôtový modul HP 802.11b/g/n (1 x 1) M.2 (voliteľný) 7

Pozície pre jednotky

1 pozícia pre pevný disk 3,5 cm (2,5")

Dostupný softvér

Počítače HP Business sa dodávajú s rôznymi softvérovými titulmi, napríklad: HP Support Assistant, ovládač HP ePrint, Cyberlink Power DVD, Microsoft Security
Essentials. Úplný zoznam predinštalovaného softvéru nájdete v dokumente so stručnými špecifikáciami. 10,11

Správa zabezpečenia

Otvor pre bezpečnostný zámok; Úchyt pre zámok; Modul TPM (Trusted Platform Module) 1.2, SLB9660TT1.2, certifikácia Common Criteria EAL4+

Napájanie

65 W, účinnosť 89 %, aktívna korekcia účinníka (externá)

Rozmery

177 x 175 x 34 mm

Hmotnosť

1,05 kg
(Presná hmotnosť závisí od konfigurácie)

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

k dispozícii sú konfigurácie spĺňajúce požiadavky normy ENERGY STAR® a registráciu EPEAT® Gold 12

Záruka

Záručný servis u zákazníka: (1-1-1) 1-ročná obmedzená záruka prináša jeden rok servisu na mieste inštalácie, nasledujúci pracovný deň, servis na komponenty a
prácu a obsahuje bezplatnú telefonickú podporu 24 x 7. 1-ročná podpora a práca u zákazníka nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Služba ponúka krytie až do 5
rokov výberom služby Care Pack. Na výber správnej úrovne služieb pre svoj produkt HP navštívte stránku HP Care Pack Central: www.hp.com/go/cpc
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.

Stolný počítač HP 260 G2
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)

Modul DVD ODD pre zariadenie HP
Desktop Mini

Pridajte zapisovačku DVD do stolného počítača HP s modulom zapisovačky DVD ODD pre
stolný počítač HP.1
Číslo produktu: K9Q83AA

Tenká klávesnica HP USB Business

Využívajte rýchle zadávanie údajov a rýchle pripojenie USB s tenkou klávesnicou HP USB
Business navrhnutou tak, aby dopĺňala počítače HP Business z roku 2015.
Číslo produktu: N3R87AA

Optická myš s kolieskom HP USB

Optická myš s kolieskom HP USB využíva najnovšiu technológiu optickej detekcie a
zaznamenáva presný pohyb na rôznych povrchoch bez podložky pod myš.
Číslo produktu: QY777AA

Náhlavná súprava HP Business v2

Rýchlo a jednoducho spolupracujte, chatujte online alebo počúvajte svoje médiá s krištáľovo
čistým zvukom a funkciami potlačenia šumu elegantnej a ľahkej náhlavnej súpravy HP
Business v2, ktorá je navrhnutá tak, aby dopĺňala vaše profesionálne pracovisko.1,2 Rýchlo a
jednoducho spolupracujte, chatujte online alebo počúvajte svoje médiá s krištáľovo čistým
zvukom a funkciami potlačenia šumu elegantnej a ľahkej náhlavnej súpravy HP Business v2,
ktorá je navrhnutá tak, aby dopĺňala vaše profesionálne pracovisko.1,2
Číslo produktu: T4E61AA

Držiak HP Quick Release

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients
vyhovujúce VESA, kompatibilné ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na
akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte na stenu a maximálne využite svoj
pracovný priestor. Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP
thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP.
Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte na stenu a maximálne
využite svoj pracovný priestor.
Číslo produktu: EM870AA

modul pevného disku 500
GB/vstupov/výstupov pre HP
Desktop Mini

Pridajte ďalší pevný disk do svojho počítača HP Desktop Mini a získajte kompatibilitu s
existujúcimi a staršími periférnymi zariadeniami s modulom pevného disku 500
GB/vstupov/výstupov pre HP Desktop Mini.
Číslo produktu: K9Q82AA

HP 3-ročná podpora na mieste do
nasledujúceho pracovného dňa pre
stolné počítače iba na hardvér

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite
podporu hardvéru v nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným
technikom spoločnosti HP po dobu 3 rokov.
Číslo produktu: U6578E
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.

Stolný počítač HP 260 G2
Poznámky v krátkych správach
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách operačného systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér,

ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom
môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte lokalitu http://www.microsoft.com.
2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v
závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
3 Predávajú sa samostatne alebo ako voliteľné funkcie.

Poznámky k technickým údajom
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na využívanie všetkých funkcií systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo

aktualizáciu systému BIOS. Aktualizácia systému Windows 10 prebieha automaticky a je vždy povolená. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte
stránku http://www.microsoft.com.
2 Tento systém má predinštalovaný softvér Windows 7 Professional a dodáva sa tiež s licenciou a médiami na softvér Windows 10 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.
4 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých používateľov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v
závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie, značka alebo pomenovanie produktov Intel neoznačuje mieru ich výkonnosti.
5 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.
6 V prípade ukladacích zariadení GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Do 16 GB (pre Windows 7) a 30 GB (pre Windows 8.1 a 10) na systémovom disku je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
7 Karty bezdrôtového pripojenia sú voliteľné alebo doplnkové funkcie a vyžadujú samostatne zakúpený bezdrôtový prístupový bod a internetovú službu. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
8 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.
9 Voliteľné alebo prídavné funkcie.
10 Služba ePrint vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP s webovým rozhraním a registráciu konta služby HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o službe HP
ePrint nájdete na stránke www.hp.com/go/eprintcenter). Rýchlosti tlače a pripojenia sa môžu líšiť.
11 Aplikácia HP Support Assistant vyžaduje systém Windows 7 (alebo novšie vydanie) alebo Linux a prístup na internet.
12 Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v daných krajinách nájdete na www.epeat.net. Príslušenstvo využívajúce solárnu energiu nájdete v obchode spoločnosti HP s
produktmi iných výrobcov na stránke www.hp.com/go/options.
13 Nasledujúce vyhlásenie sa vzťahuje na systémy HP s procesorom Intel Skylake alebo jeho novšou generáciou a operačným systémom Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 alebo Windows 10 Pro, ktorý bol preinštalovaný (downgradovaný)
na systém Windows 7 Professional, Windows 8 Pro alebo Windows 8.1: Spoločnosť Microsoft poskytuje len obmedzenú podporu pre túto verziu systému Windows používanú s procesorom alebo čipovými súpravami v tomto systéme. Ďalšie
informácie o podpore spoločnosti Microsoft nájdete v najčastejších otázkach o životnom cykle podpory spoločnosti Microsoft na stránke https://support.microsoft.com/lifecycle.
14 Technológia Intel® Turbo Boost vyžaduje počítač s procesorom, ktorý technológiu Intel Turbo Boost podporuje. Výkon technológie Intel Turbo Boost sa líši v závislosti od hardvéru, softvéru a celkovej konfigurácie systému. Ďalšie informácie
nájdete na stránke www.intel.com/technology/turboboost.

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