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Kompakt HP 280 G2-pc
Få det maksimale ud af din investering
Med HP 280 SFF kan du udføre det
daglige arbejde til en overkommelig
pris. Du får al den computerkraft, du
har brug for, mens de samlede
ejeromkostninger og det fysiske
pladskrav minimeres – det kan man da
kalde en smart investering.

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

2

Klar til arbejdet
● HP 280 SFF er en kraftfuld pc, som har de funktioner, du skal bruge til de daglige opgaver.
Progressiv stil
● HP 280 SFF har et flot design og er nem at konfigurere og bruge – og så fylder den mindre end en traditionel tower-pc.
Kraftige processorer
● Med en Intel® Core™ i3/i5-processor3, Intel HD-grafikkort og op til 32 GB DDR4-hukommelse får du ydeevne nok til at holde trit
med alle dagens opgaver.
Tilpasset til samarbejde
● Du kan tilpasse systemet med de bedste tilbehørsprodukter til HP 280 SFF, så du nemt kan arbejde sammen med andre. Med et
HP Collaboration-tastatur4 og et stereoheadset4 (3,5 mm) bliver kommunikationen med kollegerne krystalklar.
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.
● Eksterne enheder og tilbehør kan tilsluttes via HDMI eller VGA samt via to USB-porte på forsiden og seks på bagsiden.
● Med HP Touchpoint Manager kan du administrere data, sikkerhedsindstillinger og enheder via én enkelt cloud-baseret løsning.5
● Du bruger mindre tid på at få de rigtige opdateringer med HP Support Assistant.
● Du kommer hurtigt i gang med arbejdet takket være det rene, professionelle softwarebillede på HP 280 SFF.
● Udnyt din arbejdsplads bedre. HP ePrint gør trådløs udskrivning nemmere – der er ikke brug for drivere.6
● Med de valgfrie HP Care Packs med dækning af hændelige skader undgår du ekstraudgifter ved reparation og ombytning, og du
får desuden service lige til døren.7
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Kompakt HP 280 G2-pc
Specifikationstabel

HP anbefaler Windows 10 Pro.

Formfaktor

Lille formfaktor

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 10 Pro 64 – HP anbefaler Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641
FreeDOS 2.0

Tilgængelige processorer2

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 3
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 2133 MT/s

Hukommelsessokler

2 DIMM

Internt storage

500 GB Op til 1 TB SATA (7200 o/m)4
Op til 128 GB SATA SSD4

Optisk lager

Slank SATA SuperMulti dvd-brænder; Slankt SATA dvd-rom5

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD Graphics
Diskret: NVIDIA® GeForce® GT 730 (2 GB)
(Integreret grafik afhænger af processoren)

Lyd

HP-lyd med Realtek ALC3252-codec, kombineret stik til mikrofon/hovedtelefoner samt lydudgang og -indgang (3,5 mm)

Kommunikation

LAN: Integreret Realtek RTL8111HSH-CG GbE
WLAN: Trådløs Intel® 3168 802.11ac-forbindelse med PCIe-adapter og Bluetooth®; Trådløs Intel® 3168 802.11ac-forbindelse med PCIe-adapter6

Udvidelsesstik

1 PCIe x1; 1 PCIe x16

Porte og stik

Foran: 2 USB 3.0; 1 kombineret stik til mikrofon/hovedtelefoner
Bagpå: 6 USB 2.0; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 HDMI; 1 VGA; 1 RJ-45

Interne drevbåse

En harddisk på 3,5 cm (2,5"); En harddisk på 8,9 cm (3,5")

Eksterne drevbåse

1 slank ODD (tilbehør); 1 SD-læser

Inputenhed

Antimikrobielt HP-tastatur med USB-tilslutning; Slankt HP-tastatur med USB til erhvervsbrug7
Antimikrobiel HP-mus med USB-tilslutning; HP USB-mus7

Tilgængelig software

HP-computere til erhvervsbrug leveres med et udvalg af software, herunder Cyberlink Power Media Player, Cyberlink Power2Go (sikker brænding), HP ePrint-driver, HP Recovery
Manager og HP Support Assistant. Du kan se en komplet liste over den forudinstallerede software i oversigten over produktspecifikationerne.8

Sikkerhedsstyring

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 (firmware); Holder til sikkerhedskabel

Strømforsyning

180 W, effektivitetsgrad på op til 85 %, aktiv PFC

Mål

270 x 290 x 100 mm

Vægt

3,66 kg
(Konfigureret med 1 harddisk og 1 ODD. Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen)

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-certificerede og EPEAT®-registrerede konfigurationer9
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HP anbefaler Windows 10 Pro.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP-adapter, USB til seriel
port

HP's USB-adapter til serielle porte kan sættes i alle USB-porte på pc'en, så du kan nemt og hurtigt føje en seriel port til
din stationære pc, hvormed der kan oprettes forbindelse til serielle og parallelle tilbehørsenheder.

Slankt USB-tastatur fra HP
til erhvervsbrug

Med HP's slanke USB-tastatur til erhvervsbrug får du både hurtig USB-tilslutning og adgang til dine data. Det er designet
til at passe til HP's erhvervscomputere fra 2015.

HP USB-højtalere til
erhvervsbrug v2

Du kan nemt og hurtigt få stereolyd på arbejdspladsen med HP USB v2-højtalere til virksomhedsbrug – et sæt elegante
højtalere til stationære pc'er, der får strøm fra pc'ens USB-port.

NVIDIA GeForce GT730 GFX
(2 GB) PCIex8 grafikkort

Du får imponerende grafik og høj opløsning på op til fire skærme med NVIDIA® GeForce® GT 730-grafikkortet.

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

Produktnummer: J7B60AA

Produktnummer: N3R87AA

Produktnummer: N3R89AA

Produktnummer: N3R90AA
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HP anbefaler Windows 10 Pro.

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 Multicore er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. 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 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.
6 Der kræves internetforbindelse til en 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).
Kræver muligvis trådløst adgangspunkt. Der opkræves evt. separate gebyrer for dataabonnementer og forbrug. Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere. Nogle HP LaserJet-produkter kræver firmwareopgradering.
7 HP Care Services kan tilvælges. Tjenesteniveauer og svartider for HP Care Services afhænger af din geografiske placering. Tjenesten starter på hardwarens købsdato. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan finde 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 Multicore 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.
3 På systemer, der er konfigureret med mere end 3 GB-hukommelse og et 32-bit-operativsystem, er al hukommelsen muligvis ikke tilgængelig på grund af systemressourcekrav. Anvendelse af mere hukommelse end 4 GB kræver et 64-bit-operativsystem.
Hukommelsesmodulerne understøtter dataoverførselshastigheder på op til 2133 MT/s; den faktiske datahastighed bestemmes af systemets processor. Under specifikationerne for processoren kan du se, hvilke dataoverførselshastigheder hukommelsen
understøtter.
4 I forbindelse med harddiske og solid state-drev er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er lavere. Op til 16 GB (Windows 7) og 36 GB (Windows 8.1/10) af systemdisken er reserveret til systemgendannelsessoftwaren.
5 Optiske drev er valgfrie eller tilbehør. Kopiering af ophavsretsbeskyttet materiale er strengt forbudt. De faktiske hastigheder kan variere. Dobbeltlagsmedier kan ikke bruges i alle dvd-afspillere og dvd-rom-drev. Bemærk, at dvd-ram-drevet ikke kan læse eller
skrive til enkeltsidede medier på 2,6 GB/dobbeltsidede medier på 5,2 GB (version 1.0).
6 Trådløse kort er valgfrie eller tilbehør og kræver et separat anskaffet trådløst adgangspunkt og internetadgang. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed.
7 Valgfrit eller tilbehør.
8 HP ePrint-driveren kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto. På www.hp.com/go/businessmobileprinting kan du se en liste over understøttede printere, dokumenter og billedtyper samt andre
oplysninger om HP ePrint.
9 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registreringen varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du finde registreringsstatus for hvert land.

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

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