Datasheet

HP Elite Slice voor Meeting Rooms
Moderniseer uw vergaderruimtes
Vergaderingen verlopen soepeler
dankzij een geïntegreerde
vergaderoplossing voor het kantoor
van de toekomst. Eenvoudig, veilig en
gemakkelijk te beheren: het
combineert sneltoetsen, Skype voor
Bedrijven™ en Intel® Unite™
draadloos delen met de kenmerken en
het beheer van een krachtige pc.
6

HP raadt Windows 10 Pro aan.
● Windows 10 Pro1

Vergaderen met één toets
● Vergeet de irritatie, tijdverspilling en rommelige kabels van traditionele vergaderruimtes. Met HP Elite Slice voor Meeting Rooms
is samenwerken snel en simpel: Skype voor Bedrijven™6 met één druk op de knop en Intel® Unite™ om draadloos te delen.
Kristalhelder geluid voor u en anderen
● De HP audiomodule met HP Audio Boost, HP ruisonderdrukkingssoftware, dual-array microfoons met een bereik van 5 meter en
speciaal door Bang & Olufsen afgestemde audio zorgen voor een geweldige 360° geluidsbeleving.
Veilig, krachtig, professioneel
● HP Elite Slice voor Meeting Rooms, het stijlvolle middelpunt van moderne vergaderruimtes, biedt Windows 10 Pro1, Intel® Core™
35-watt desktopprocessors3, vPro™ 4 en HP Elite-klasse beveiliging en beheer. Maak de oplossing compleet met een
indrukwekkend HP scherm5.
Pluspunten
● Haal meer uit de HP Elite Slice voor Meeting Rooms met Windows 10 Pro1.
● Uw vergadering begint op tijd, want u hoeft niet eerst de juiste dongel te zoeken en op uw pc aan te sluiten. Met Intel® Unite™ op
de HP Elite Slice voor Meeting Rooms kunnen deelnemers content draadloos delen en efficiënt bewerken in real-time.
● Beveilig dit modulaire systeem met het optionele HP UltraSlim 10-mm kabelslot5 dankzij het unieke vergrendelingssysteem dat
alle onderdelen aan elkaar vastzet.
● Het optionele HP 139,7-cm grootformaat scherm5 met inkijkhoeken van 178 graden en het weergaloze geluid van de optionele
HP audiomodule5 zorgen voor een totaalervaring in overleg- en vergaderruimtes.
● Onderdruk achtergrondgeluid met de filtertechnologie van HP ruisonderdrukkingssoftware op de HP audiomodule.
● HP Sure Start met Dynamic Protection is het eerste zelfherstellende BIOS in de industrie dat het BIOS in realtime controleert en
fouten corrigeert, kwaadaardige aanvallen onderschept, beschermt en herstelt7.
● HP Velocity, dat ingebouwd is in de HP Elite Slice voor Meeting Rooms, verbetert spraak- en videocommunicatie en de
dataoverdracht via zwaarbelaste netwerken sterk.
● Beheer data, beveiliging en apparaten met één cloud-gebaseerde oplossing: HP Touchpoint Manager8.
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HP raadt Windows 10 Pro aan.

Model

Ultra-small form factor

Beschikbaar
besturingssysteem

Windows 10 Pro 64 – HP raadt Windows 10 Pro aan.1
Windows 10 Home 641
(HP Elite Slice voor vergaderruimtes met Intel® Unite™ software wordt alleen ondersteund door het Windows besturingssysteem)

Beschikbare processors2

Intel® Core™ i7-6700T met Intel HD Graphics 530 (2,8 GHz, tot 3,6 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 8 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i5-6600T met Intel HD Graphics 530
(2,7 GHz, tot 3,5 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 6 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i5-6500T met Intel HD Graphics 530 (2,5 GHz, tot 3,1 GHz met Intel Turbo
Boost-technologie, 6 MB cache, 4 cores)

Chipset

Intel® Q170

Maximum geheugen

Tot 32 GB DDR4-2133 SDRAM 3
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 2133 MT/sec

Geheugenslots

2 SODIMM

Interne opslag

256 GB Tot 512 GB HP Turbo Drive G2 (M.2 NVMe)4
256 GB Tot 512 GB HP Turbo Drive G2 TLC (M.2 NVMe)4
256 GB Tot 512 GB SATA TLC SSD4
128 GB Tot 256 GB SATA SSD4
256 GB Tot 512 GB SATA SED SSD4
256 GB Tot 512 GB SATA TLC SED SSD4
Tot 500 GB (8 GB cache) SATA SSHD (5400-rpm)4Tot 500 GB SATA (7200-rpm)4Tot 2 TB SATA (5400-rpm)4256 GB Tot 1 TB M.2 PCIe® NVMe™ SSD4

Optische opslag

HP ODD-module (optioneel)5

Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 5306

Audio

Conexant CX7501 codec met universele audio-ingang en 2-watt interne luidspreker. HP audiomodule (optioneel)

Communicatie

LAN: Geïntegreerd Intel® i219LM GbE LOM
WLAN: Intel® 3165 802.11ac (1 x 1) wireless met Bluetooth®; Intel® 7265 802.11ac (2 x 2) wireless met Bluetooth®; Intel® 8260 802.11ac (2 x 2) wireless met Bluetooth® niet-vPro6

Uitbreidingsslots

2 M.2
(1 M.2 2230 PCIe voor WLAN. 1 M.2 2280 PCIe voor NVMe SSD)

Poorten en connectoren

Extern: 1 USB 3.1 Type-C™ (opladen); 1 USB 3.1 Type-C™ (alternatieve modus DP); 2 USB 3.1 Type-A (1 oplaadpoort); 1 DisplayPort™; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1
hoofdtelefoonuitgang/microfooningang combo
Intern: HP Slice-connector (USB C datasnelheid)

Invoerapparaat

HP USB Business plat toetsenbord; HP draadloos Business plat toetsenbord en muis7
HP USB 1000-dpi lasermuis7

Beschikbare software

Zakelijke pc's van HP bevatten standaard een aantal softwaretools, zoals Intel® Unite 3.0 met Skype voor Bedrijven-plugin voorgeladen; HP samenwerkingstoetsenbordsoftware
voorgeladen; ePrint driver, HP Sure Connect; HP Drive Encryption; HP Client Security; Microsoft Defender. Raadpleeg voor een compleet overzicht van de voorgeïnstalleerde software
het Quick Specs-document van dit product.8,9,10,11,12

Beveiligingsbeheer

HP Sure Start met Dynamic Protection; Actieve status ('zwarte doos' vluchtrecorder); Infineon TPM SLB9670 (TPM 2.0/1.2); HP dubbelzijdig kabelslot met sleutel (optioneel); Synaptic
Metallica Touch vingerafdruksensor (optioneel); HP UltraSlim kabelslot (optioneel)13

Voeding

65 watt (extern); 90 watt (extern)14

Afmetingen

16,5 x 3,5 x 16,5 cm

Gewicht

1,05 kg
(Configuratie met slechts 1 harde schijf. Het exacte gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Omgeving

Laag-halogeen

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerde en EPEAT®-geregistreerde configuraties beschikbaar15

Garantie

De driejarige (3-3-3) garantie en service omvatten 3 jaar garantie op onderdelen, arbeid en onsite reparatie. Voorwaarden variëren per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen
zijn van toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP kabelslot met sleutel, 10
mm

Bescherm uw notebook op kantoor en in drukke omgevingen door hem aan een veilig object te bevestigen met het
10-mm HP kabelslot met mastersleutel dat speciaal voor ultradunne notebooks ontworpen is.

HP 3D 256-GB SATA
solid-state schijf

Breid de opslagcapaciteit van uw desktop pc uit met de HP 3D 256-GB SATA SSD1, met 3D VNAND flash voor een
indrukwekkende lees-/schrijfsnelheid en betrouwbaarheid en de dezelfde solide prestaties als uw huidige SSD-drives.

HP 90-Watt voedingskit voor
HP Desktop Mini

Heb een extra HP Desktop Mini-adapter paraat met de 65-Watt voedingskit voor de HP Desktop Mini of neem hem mee
als u de HP Desktop Mini onderweg gebruikt.1

HP 16 GB SODIMM DDR4
DIMM-geheugen

Vergroot de mogelijkheden van uw HP Business desktop pc en verbeter de systeemprestaties en de applicatierespons
met energiezuinig, snel DDR4-geheugen van HP.

HP Wireless Business plat
toetsenbord

Gebruik het voor HP Business pc's uit 2015 ontworpen HP Wireless Business platte toetsenbord om uw data gemakkelijk
en draadloos in te voeren.

HP 5 jaar onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
desktop pc's

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite HW ondersteuning op de volgende
werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: T1A62AA

Bestelnr.: N1M49AA

Bestelnr.: L4R65AA

Bestelnr.: P1N55AA

Bestelnr.: N3R88AA

Bestelnr.: U7899E
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Messaging, voetnoten
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10

wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
2 Voor harde schijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 36 GB van de systeemschijf (voor Windows 10) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
3 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en
uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
4 Voor sommige functies van deze technologie zoals Intel® Active-beheertechnologie en Intel-virtualisatietechnologie is aanvullende derdepartijsoftware vereist. De beschikbaarheid van toekomstige toepassingen voor 'virtuele appliances' voor Intel
vPro-technologie is afhankelijk van de leveranciers van derdepartijsoftware.
5 Wordt apart of als optie verkocht.
6 Een abonnement op Skype voor Bedrijven™ is vereist.
7 Dynamic Protection controleert en corrigeert het BIOS elke 15 minuten.
8 Voor HP Touchpoint Manager dient een abonnement te worden aangeschaft, het ondersteunt Android™-, iOS- en Windows 7- of hogere besturingssystemen en pc's, notebooks, tablets en smartphones van verschillende fabrikanten. Niet in alle landen
beschikbaar, kijk op www.hp.com/touchpoint voor informatie over de beschikbaarheid.

Technische specificaties disclaimers
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10

wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en
uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
3 Om geheugen boven 4 GB aan te spreken is een 64-bits besturingssysteem vereist. Geheugenmodules ondersteunen data-overdrachtssnelheden tot 2133 MT/s; de werkelijke datasnelheid is afhankelijk van de geconfigureerde systeemprocessor. Zie de
processorspecificaties voor de ondersteunde geheugendatasnelheid.
4 Voor vaste schijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 36 GB van de systeemschijf (voor Windows 10) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
5 Optische drives worden apart of als add-on verkocht.
6 Draadloze kaarten zijn een optie, waarvoor een afzonderlijk aangeschaft wireless access point en een internetabonnement nodig zijn. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige
specificaties. Indien de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de notebook met andere 802.11ac WLAN-apparaten.
7 Als optioneel onderdeel of als uitbreiding
8 Met HP samenwerkingstoetsenbordsoftware en de Intel Unite Skype voor Bedrijven-plugin start u vergaderingen met één toets.
9 Voor HP ePrint zijn een internetverbinding naar een HP webprinter en registratie van een HP ePrint-account vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op
www.hp.com/go/businessmobileprinting).
10 HP Drive Encryption: Data worden beveiligd vóór aanmelding bij Drive Encryption. Als de pc uitgeschakeld wordt of in slaapstand gaat, wordt u afgemeld uit Drive Encryption en is toegang tot data niet mogelijk.
11 Microsoft Defender: Opt-in en een internetverbinding zijn vereist voor updates.
12 Een abonnement op Skype voor Bedrijven™ is vereist.
13 Kabelslotkit en vingerafdruklezer zijn optioneel en moeten bij aanschaf worden geconfigureerd
14 De voeding is optioneel en moet bij aanschaf worden geconfigureerd
15 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.
16 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt. Linux® is het geregistreerde handelsmerk van Linus Torvalds in
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(VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. Intel, Core en Intel Unite zijn handelsmerken van Intel Corporation in de VS en andere landen. USB Type-C™ en
USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
4AA6-6989NLE, Mei 2017

