Podatkovni list

Namizni računalnik HP 260 G2 Mini
Majhna velikost, velika zmogljivost, ugodna cena
Popolnoma funkcionalen računalnik HP
260 Desktop Mini ne zaseda veliko prostora
in lahko raste vzporedno z vašim
poslovanjem ter vam zagotavlja vsa
osnovna orodja, ki jih potrebujete, za
ugodno ceno.

HP priporoča Windows 10 Pro.
1

Windows 10 Pro
Procesorji Intel® Core™ šeste generacije2

Delajte samozavestno brez stroškov
Zagotovite si mini namizni računalnik, pripravljen za pisarniško delo po ugodni ceni, dodatno
opremo3 in izbrane storitve HP3 ter energijsko varčne procesorje, s katerimi boste privarčevali
stroške za energijo.

Majhna oblika, raznolika uporaba
Industrijska oblika kompaktnega mini namiznega računalnika s prilagodljivimi možnostmi
montaže3 in izbirno dodatno opremo3 omogočajo raznoliko uporabo: napravo lahko uporabljate
kot namizni in javni računalnik ali digitalno prikazovanje.

Moč delovanja
Pri svojem delu uporabljajte procesorje Intel® šeste generacije2 in grafično kartico Intel® HD3 z
možnostjo razširitve na Core™ i52 in do 32 GB pomnilnika DDR43, če to zahteva vaše delo.

Možnost rasti
Sistem dodatne opreme in razširitvenih pripomočkov računalnika HP 260 Desktop Mini zagotavlja
različne možnosti uporabe ene linije izdelkov, s katerimi lahko pokrijete vse potrebe svojega
delovnega okolja.

Posebnosti
Zaščitite prihodnost svojega podjetja. HP-jevi računalniki v največji možni meri izkoriščajo
operacijski sistem Windows 10 Pro1 za zaščito pred današnjimi varnostnimi grožnjami in povečujejo
zmožnosti upravljanja ter storilnosti za podjetja.
Tudi vi lahko prispevate k zmanjšanju porabe energije in stroškov s procesorji, ki porabijo več kot
polovico manj energije kot drugi mini osebni računalniki.
Izkoristite razširljivo in združljivo dodatno opremo za HP mini. Razširite možnosti shranjevanja,3
dodajte vrata za starejše naprave z razširitvenimi moduli, zaščitite napravo z varnostnimi nosilci3
ali prihranite prostor na mizi s stojali in delovnimi centri.3
V priključek HDMI in priključek s polno visoko ločljivostjo VGA priključite po dva zaslona in tako
naredite več, vse ostale zunanje naprave, ki jih potrebujete, pa priključite v preostalih šest
priključkov USB.
Poskrbite za varnost svoje naložbe tako, da napajate mini namizni računalnik neposredno prek
tipkovnice in vam zato ni treba odpirati omaric ali se stegovati za stikalom za vklop/izklop, ko je
zunaj vašega dosega.
Izberite standardni trdi disk ali ga nadgradite na hiter in zanesljiv SSD (solid state drive).3
Preprosto zavarujte svoj sistem na varnem mestu. Lahek namizni mini računalnik lahko preprosto
prenesete in shranite.
Vdelani modul TPM zagotavlja na strojni opremi temelječe šifriranje, ki pomaga zaščititi podatke in
preprečiti napade virusov in zlonamerne programske opreme.
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Namizni računalnik HP 260 G2 Mini Tabela specifikacij

Razpoložljivi operacijski sistemi

Windows 10 Pro 64 – HP priporoča Windows 10 Pro. 1
Windows 10 Home 64 1
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 10 Pro) 2
Windows 7 Professional 32 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 10 Pro) 2
FreeDOS 2.0

Družina procesorjev 4,13

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

Razpoložljivi procesorji 4,13,14

Procesor Intel® Core™ i5-6200U z grafično kartico Intel HD 520 (2,3 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 2,8 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); procesor
Intel® Core™ i3-6100U z grafično kartico Intel HD 520 (2,3 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); procesor Intel® Pentium® 4405U z grafično kartico Intel HD 510 (2,1
GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri); procesor Intel® Celeron® 3855U z grafično kartico Intel HD 510 (1,6 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Vezje, vgrajeno v procesor

Lastnosti oblike

Mini

Največji pomnilnik

32 GB DDR4-2133 SDRAM 5

Pomnilniške reže

2 SODIMM

Notranji pomnilnik

500 GB največ 1 TB SATA (5400 obr/min) 6
128 GB največ 256 GB SATA SSD 6

Razpoložljiva grafika

Vgrajeno: Grafična kartica Intel® HD 520; grafična kartica Intel® HD 5108
(Vgrajene grafične zmožnosti so odvisne od procesorja)

Zvočna kartica

Vgrajena zvočna kartica HD s kodekom Realtek ALC221 (4 kanali s pretočnim predvajanjem) in 1,5 vatnim 4-ohmskim zvočnikom

Razširitvene reže

1 M.2
(Reža M.2 za dodatni brezžični modul LAN)

Vrata in priključki

Spredaj: 2 priključka USB 3.0; 1 priključek za slušalke/izhodni priključek; 1 priključek za mikrofon/vhodni priključek
Zadaj: 2 priključka USB 3.0; 2 priključka USB 2.0; 1 priključek HDMI 1.4; 1 priključek VGA; 1 priključek RJ-45

Vhodne naprave

Tanka poslovna tipkovnica HP USB; tipkovnica HP USB; tipkovnica HP USB Value; brezžična tanka poslovna tipkovnica in miška HP; brezžična tipkovnica in miška HP 9
Ojačana miška HP USB; miška HP USB; optična miška HP USB; brezžična tanka poslovna tipkovnica in miška HP; brezžična tipkovnica in miška HP 9

Komunikacije

LAN: Vgrajena omrežna kartica Realtek RTL8161GH-CG GbE LOM
WLAN: Brezžični vmesnik HP 802.11b/g/n (1 x 1) M.2 (dodatni) 7

Ležišča za pogone

En 3,5-cm (2,5-palčni) disk HDD

Razpoložljiva programska oprema

HP-jevi poslovni računalniki vključujejo različne izdelke programske opreme, na primer HP Support Assistant, HP ePrint Driver, Cyberlink Power DVD in Microsoft
Security Essentials. Popoln seznam prednameščene programske opreme najdete v dokumentu s kratkimi tehničnimi podatki za ta izdelek. 10,11

Upravljanje varnosti

Reža za varnostno ključavnico; zanka za ključavnico; Trusted Platform Module (TPM) 1.2, SLB9660TT1.2, certifikat Common Criteria EAL4+

Napajanje

65 W, učinkovitost 89 %, aktiven PFC (zunanji)

Mere

177 x 175 x 34 mm

Teža

1,05 kg
(Dejanska teža je odvisna od konfiguracije)

Ustreznost za električno učinkovitost

Na voljo so konfiguracije, ki ustrezajo standardu ENERGY STAR® in so registrirane z EPEAT® Gold 12

Garancija

Garancija s popravilom na kraju uporabe: Enoletna (1-1-1) omejena garancija vključuje popravilo na mestu uporabe naslednji delovni dan za dele in delo ter
brezplačno telefonsko podporo 24 ur na dan, 7 dni na teden. Enoletno obdobje za popravilo na mestu uporabe in delo ni na voljo v vseh državah. Če izberete paket
Care Pack, imate na voljo ponudbe storitev do 5 let. Da boste dobili vse potrebne informacije in izbrali ustrezno raven storitev za svoj izdelek HP, obiščite spletno
mesto HP Care Pack Central: www.hp.com/go/cpc
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Namizni računalnik HP 260 G2 Mini
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

Modul ODD DVD za HP Desktop Mini

Z modulom ODD zapisovalnika DVD-jev1 dodajte mini prenosnemu računalniku HP
zapisovalnik DVD-jev.
Številka izdelka: K9Q83AA

Tanka poslovna tipkovnica HP USB

Tanka poslovna tipkovnica HP USB, oblikovana kot dodatek k poslovnim računalnikom HP
razreda 2015, zagotavlja hitro vnašanje podatkov in hitro povezavo USB.
Številka izdelka: N3R87AA

Optična miška USB z drsnim
kolescem

Z najnovejšo tehnologijo optičnega zaznavanja se miška HP USB Optical Scroll Mouse z veliko
natančnostjo premika po različnih površinah brez podloge.
Številka izdelka: QY777AA

Poslovne slušalke HP v2

Kristalno čist zvok in funkcije za preprečevanje hrupa elegantnih in lahkih poslovnih slušalk
HPv2, oblikovanih tako, da dopolnjujejo vaš profesionalni delovni prostor,1,2 zagotavljajo hitro
in preprosto sodelovanje, klepetanje ali poslušanje osebnih nosilcev podatkov. Kristalno čist
zvok in funkcije za preprečevanje hrupa elegantnih in lahkih poslovnih slušalk HPv2,
oblikovanih tako, da dopolnjujejo vaš profesionalni delovni prostor,1,2 zagotavljajo hitro in
preprosto sodelovanje, klepetanje ali poslušanje osebnih nosilcev podatkov.
Številka izdelka: T4E61AA

Nosilec HP Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so
združljivi s ploskimi monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli
združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in dobro izkoristite delovni prostor. Varna in
preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi
s ploskimi monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo
stojalo, nosilec ali vgradite na steno in dobro izkoristite delovni prostor.
Številka izdelka: EM870AA

Modul HP Desktop Mini 500 GB Hard
Drive I/O

Priskrbite si dodaten trdi disk za osebni računalnik HP Desktop Mini in izkoristite možnost
združljivosti z novejšimi in starejšimi zunanjimi napravami z modulom HP Desktop Mini 500GB
HDD/I/O.
Številka izdelka: K9Q82AA

HP-jeva 3-letna podpora samo za
namizne računalnike za storitev
popravila na kraju uporabe s
popravilom naslednji delovni dan

Zagotovite si triletno možnost podpore za strojno opremo računalnika naslednji delovni dan na
mestu uporabe, ki jo zagotovi pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na
daljavo.
Številka izdelka: U6578E
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Namizni računalnik HP 260 G2 Mini
Opombe k sporočilom
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a, da boste

lahko popolnoma izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez
čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu http://www.microsoft.com.
2 Večjedrna tehnologija je namenjena povečanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na
obremenitev programov in konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
3 Naprodaj posebej ali kot dodatek funkcijam.

Opombe k tehničnim podatkom
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Za uporabo vseh funkcij operacijskega sistema Windows boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme,

gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje
lahko v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
2 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows 7 Professional, priložena pa sta mu tudi licenca in medij za programsko opremo Windows 10 Pro. Naenkrat lahko uporabljate le eno različico programske opreme
Windows. Za preklapljanje med različicama boste morali odstraniti eno različico in namestiti drugo. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov ustvarite varnostne kopije vseh podatkov (datotek, fotografij itd.), da jih ne
izgubite.
4 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na
obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja, znamk in/ali poimenovanja podjetja Intel ni merilo za višjo zmogljivost.
5 Za največjo zmogljivost pomnilnika je potreben 64-bitni operacijski sistem Windows ali Linux. Pri 32-bitnih operacijskih sistemih Windows pomnilnik, večji od 3 GB, morda ne bo na voljo zaradi zahtev sistemskih virov.
6 Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je dodeljenega do 16 GB (Windows 7) in do 30 GB (Windows 8.1 in 10) prostora na sistemskem
disku.
7 Brezžične kartice so izbirne ali dodatne funkcije in zahtevajo ločen nakup brezžične dostopne točke in internetnih storitev. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
8 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
9 Izbirne ali dodatne funkcije.
10 Storitev ePrint zahteva internetno povezavo s spletnim tiskalnikom HP in registracijo računa HP ePrint (za seznam primernih tiskalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter druge podrobnosti storitve HP ePrint obiščite
www.hp.com/go/eprintcenter). Časi tiskanja in hitrosti povezave se lahko razlikujejo.
11 HP Support Assistant zahteva operacijski sistem Windows 7 ali novejšo izdajo ali operacijski sistem Linux in dostop do interneta.
12 Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT je odvisno od države. Če si želite ogledati stanje registriranja po posameznih državah, pojdite na spletno mesto www.epeat.net. Na spletnem mestu
www.hp.com/go/options lahko pod možnostmi drugih ponudnikov poiščete pripomoček na sončno energijo.
13 Spodaj navedeno velja za sisteme HP s čipom Intel Skylake ali za sistem, temelječ na silikonskem čipu naslednje generacije, ki je na voljo s sistemi Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ali Windows 10 Pro, ki jih je mogoče zamenjati s
starejšo različico Windows 7 Professional, Windows 8 Pro ali Windows 8.1: Microsoft zagotavlja za to različico sistema Windows, ki se izvaja s procesorjem ali naborom vezij, uporabljenim v tem sistemu, samo omejeno podporo. Za dodatne
informacije o Microsoftovi podpori glejte pogosta vprašanja o trajanju Microsoftove podpore na spletnem mestu https://support.microsoft.com/lifecycle.
14 Tehnologija Intel® Turbo Boost zahteva uporabo računalnika s procesorjem, ki podpira tehnologijo Intel Turbo Boost. Zmogljivost tehnologije Intel Turbo Boost je odvisna od strojne in programske opreme ter splošnih sistemskih nastavitev.
Za dodatne informacije obiščite spletno mesto www.intel.com/technology/turboboost.

Prijavite se za posodobitve www.hp.com/go/getupdated
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