Dataark

HP 280 G2 PC med liten formfaktor
Maksimer investeringen
Få unna det daglige arbeidet til en
rimelig pris med HP 280 SFF. Du får
databehandlingskraften som du
trenger og minimerer samtidig både
plassen PC-en tar og de totale
eierkostnadene – snakk om smart
investering.

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

2

Klar til arbeid
● HP-280 SFF er en PC med kraftig ytelse med funksjonene du trenger for å fullføre de daglige oppgavene.
Progressiv stil
● HP-280 SFF har en stilig design som er enkel i installasjon og bruk og den tar opp mindre plass enn en tradisjonell tårn-PC.
Kraftigere databehandling
● Med kraftig ytelse fra en Intel® Core™ i3/i5-prosessor3, Intel HD-grafikk og opptil 32 GB DDR4-minne holder du tritt med de
daglige oppgavene.
Tilpass for samarbeid
● Legg til tilbehør til HP 280 SFF med de riktige produktene som tilpassing av systemet ditt for samarbeid. Du kan kommunisere
tydelig og klart med kolleger med samarbeidstastaturet fra HP 4 og et stereo-headsett fra HP med 3,5 mm tilkobling4.
Med
● Bidra til å sikre fremtiden for bedriften din. PC-er fra HP får mest mulig ut av Windows 10 Pro1, for å beskytte deg fra dagens
sikkerhetstrusler, og maksimere administrasjons- og produktivitetsfunksjonene for bedrifter.
● Du kan koble til eksternt ekstrautstyr og enheter via en HDMI-port, en VGA-port, to USB-porter foran og seks USB-porter bak.
● Administrer data, sikkerhet og enheter fra én enkelt skybasert løsning med HP Touchpoint Manager.5
● Bruk mindre tid og kom direkte til oppdateringene du trenger, med HP Support Assistant.
● Med det rene og profesjonelle programvarebildet på HP 280 SFF er du produktiv i løpet av sekunder!
● Utnytt arbeidsplassen bedre. HP ePrint gjør trådløs utskrift enkelt, det er ikke behov for drivere.6
● Valgfrie HP Care Packs med uhellsbeskyttelse (ADP) hjelper deg å unngå uforutsette reparasjons- eller innbyttekostnader med
service hjemme hos deg på døren.7
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HP 280 G2 PC med liten formfaktor
Spesifikasjonstabell

HP anbefaler Windows 10 Pro.

Formfaktor

Liten formfaktor

Tilgjengelig operativsystem

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

Tilgjengelige prosessorer2

Intel® Core™ i5-6500 med Intel HD Graphics 530 (3,2 GHz, opptil 3,6 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 6 MB hurtigbuffer, 4 kjerner); Intel® Core™ i3-6100 med Intel HD Graphics
530 (3,7 GHz, 3 MB hurtigbuffer, 2 kjerner); Intel® Pentium™ G4400 med Intel HD Graphics 510 (3,3 GHz, 3 MB hurtigbuffer, 2 kjerner); Intel® Celeron™ G3900 med Intel HD Graphics
510 (2,8 GHz, 2 MB hurtigbuffer, 2 kjerner)

Brikkesett

Intel® H110

Maksimalt minne

Inntil 32 GB DDR4-2133 SDRAM 3
Merknad om standardminne: Overføringshastigheter opptil 2133 MT/s

Minnespor

2 DIMM

Internminne

500 GB Inntil 1 TB SATA (7200 rpm)4
Inntil 128 GB SATA SSD4

Optisk lager

Tynn SATA SuperMulti DVD-brenner; Tynn SATA DVD-ROM5

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics
Diskret: NVIDIA® GeForce® GT 730 (2 GB)
(Integrert grafikk vil være avhengig av prosessor)

Lyd

HD-lyd med Realtek ALC3252 kodek, kombinertkontakt for hodetelefoner/mikrofon og 3,5 mm linjeutgang og linjeinngang

Kommunikasjon

LAN: Integrert Realtek RTL8111HSH-CG GbE
WLAN: Trådløs Intel® 3168 802.11ac med PCIe caddy-kort og Bluetooth®; Trådløs Intel® 3168 802.11ac med PCIe caddy-kort6

Utvidelsesspor

1 PCIe x1; 1 PCIe x16

Porter og kontakter

Front: 2 USB 2.0; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt
Bakside: 6 USB 2.0; 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1 HDMI; 1 VGA; 1 RJ-45

Interne stasjonsrom

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

Eksterne stasjonsrom

Én tynn ODD (valgfri); 1 SD-leser

Inndataenhet

HP antimikrobisk USB-tastatur; HP Business Slim USB-tastatur7
HP antimikrobisk USB-mus; HP USB-mus7

Tilgjengelig programvare

HP bedrifts-PC-er leveres med en rekke programvaretitler, inkludert Cyberlink Power Media Player, Cyberlink Power2Go (secure burn), HP ePrint-driver, HP Recovery Manager og HP
Support Assistant. Se spesifikasjonene til dette produktet for å finne en komplett liste over forhåndsinstallert programvare.8

Sikkerhetsadministrasjon

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 (fastvare); Spor for tyverisikringskabel

Strøm

180 W, opptil 85 % effektiv, aktiv PFC

Mål

270 x 290 x 100 mm

Vekt

3,66 kg
(Konfigurert med 1 HDD og 1 ODD. Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon)

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifiserte og EPEAT®-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig9
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HP anbefaler Windows 10 Pro.

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP USB til serieport-adapter

Du kan raskt og enkelt legge til en serieport på skrivebordet for å koble til eksterne serie- og parallellenheter med HP
USB til serieport-adapter, som kobles til en USB-port på PCen.

Produktnummer: J7B60AA

HP USB Slim
Business-tastatur

HP USB Business Slim-tastaturet sørger for rask dataregistrering og hurtig USB-tilkobling, og er utviklet for å komplettere
2015-klassen med HP Business-PCer.

HP USB Business-høyttalere
v2

Du kan raskt og enkelt legge til stereolyd på arbeidsplassen med HP USB Business-høyttalere v2, et sett med stilige
stasjonære høyttalere som er drevet av PC-ens USB-port.

NVIDIA GeForce GT730 GFX
(2 GB) PCIe x8-skjermkort

Få imponerende grafikk og høy oppløsning på opptil fire skjermer fra skjermkortet NVIDIA® GeForce® GT 730.

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: N3R87AA

Produktnummer: N3R89AA

Produktnummer: N3R90AA
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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 For harddisker, GB = 1 milliard bytes. 1 TB = 1 billion byte. Den reelle kapasiteten etter formatering er mindre. Opptil 36 GB systemdiskplass (for Windows 10) er reservert for systemgjenopprettingsprogramvaren.
3 Multicore 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. 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.
4 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
5 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.
6 Krever Internett-tilkobling til en webaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, dokument- og bildetyper som støttes, og andre HP ePrint-detaljer på www.hpconnected.com). Kan kreve trådløst tilgangspunkt.
Separat innkjøpte dataabonnement- eller brukskostnader kan påløpe. Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan variere. Enkelte HP LaserJet-skrivere kan kreve fastvareoppgraderinger.
7 HP Care Services er valgfrie. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Services kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon.
HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike
rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.

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-oppdatering for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10

oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Kostnader til Internett-leverandører og ytterligere krav kan forekomme over tid, for oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Multicore 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. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av programmets arbeidsbelastning og
konfigurasjonen til maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse.
3 For systemer med mer enn 3 GB minne og et 32-bits operativsystem, er det ikke sikkert at alt minnet er tilgjengelig på grunn av systemressurskrav. Adressering av minne på over 4 GB krever et 64-bits operativsystem. Minnemoduler støtter
dataoverføringshastigheter på opptil 2133 MT/s; faktisk datahastighet bestemmes av systemets konfigurerte prosessor. Se prosessorspesifikasjonene for støttede datahastigheter for minnet.
4 For harddisker og SSD-stasjoner, GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 trillion byte. Den reelle kapasiteten etter formatering er mindre. Opptil 16 GB (for Windows 7) og 36 GB (for Windows 8.1/10) av systemdisken er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
5 Optiske stasjoner er valgfritt eller tileggsfunksjoner. 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: DVD-RAM kan ikke lese eller skrive til enkeltsidige/dobbeltsidige versjon 1.0-medier på henholdsvis 2,6 og 5,2 GB.
6 Trådløse kort er valgfrie tilbehør eller tilleggsfunksjoner, og krever separat kjøp av trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
7 Tilleggsutstyr eller tilleggsfunksjon.
12 HP ePrint-driver 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/businessmobileprinting.
9 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

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