Datasheet

HP EliteDesk 705 G3 Desktop Mini pc
Klein van stuk, perfect voor uw onderneming
De ruimtebesparende HP EliteDesk
705 Desktop Mini biedt superieure
prestaties, krachtige beveiliging,
beheer en een uniek portfolio
accessoires ter ondersteuning van uw
bedrijf.

HP raadt Windows 10 Pro aan.
● Windows 10 Pro1
● AMD PRO A-serie APU

2

Ontdek de voordelen van de Desktop Mini
● Doe uw werk en optimaliseer uw werkplek. Kies tot 32 GB DDR4-geheugen, snelle SSD-schijven en voeg praktische accessoires
toe4 aan de kleine, volwaardige, krachtige HP EliteDesk 705 Desktop Mini en blijf binnen uw budget.
Ingebouwde beveiliging
● Uw IT werkt efficiënter wanneer deze ondersteund wordt door uitgebreide beveiligingsoplossingen, inclusief HP BIOSphere met
HP Sure Start Gen 3, AMD Secure Processor3 en TPM 2.0.
Superkracht voor kleine werkplekken
● Creëer met innovatieve optionele montage-, uitbreidings- en beveiligingsaccessoires4 de juiste oplossing voor uw werkplek.
Koppel hem aan een Elite-scherm en creëer een oplossing die geen extra ruimte inneemt.
Topprestaties en een betere weergave
● De nieuwste AMD PRO A-serie APU's2 met Radeon™ Graphics leveren desktopprestaties en zijn geoptimaliseerd voor
uiteenlopende digitale workloads en betrouwbare dagelijkse productiviteit in uw bedrijf.
Pluspunten
● Investeer in de toekomst van uw bedrijf. Pc's van HP halen het beste uit Windows 101 om bedrijven te beschermen tegen
beveiligingsproblemen en bieden krachtige beheer- en productiviteitskenmerken.
● De HP EliteDesk 705 Desktop Mini is 120.000 uren getest met het HP Total Test Process en is ontworpen om aan de MIL-STD
810G-testnormen te voldoen.5 Het testproces en HP temperatuurcontroletechnologie waarborgen een betrouwbare
werkomgeving.
● Werk helder samen met HP ruisonderdrukkingssoftware annulering en het optionele HP samenwerkingtoetsenbord4.
● Start snel en wissel snel tussen applicaties met een optionele krachtige HP Turbo Drive G24.
● Maak beheer minder complex. HP Client Management Solutions6, HP Touchpoint Manager7 en Dash v1.18 maken het beheer van
uw apparaten gemakkelijk.
● De HP EliteDesk 705 met draadloze antennes en ingebouwde VESA-optie heeft veel meer gebruiksmogelijkheden dan alleen als
desktop pc.
● Profiteer van HP Elite support9, garantie en Global Series support.
● Bevestig de HP Desktop Mini direct achter bepaalde HP Elite-schermen4.
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HP raadt Windows 10 Pro aan.

Model

Mini

Beschikbaar
besturingssysteem

Windows 10 Pro 64 – HP raadt Windows 10 Pro aan.1
Windows 10 Home 641
FreeDOS 2.0
NeoKylin Linux® 64

Beschikbare processors2

AMD PRO A12-9800E APU met Radeon™ R7 Graphics (3,1 tot 3,8 GHz, 2 MB cache, 4 cores); AMD PRO A10-9700E APU met Radeon™ R7 Graphics (3 tot 3,5 GHz, 2 MB cache, 4
cores); AMD PRO A6-9500E APU met Radeon™ R5 Graphics (3,2 tot 3,9 GHz, 1 MB cache, 2 cores)

Chipset

AMD B300 FCH

Maximum geheugen

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

Geheugenslots

2 SODIMM

Interne opslag

128 GB Tot 512 GB HP Turbo Drive G2 SSD (M.2)4
256 GB Tot 512 GB HP Turbo Drive G2 TLC SSD (M.2)4
128 GB Tot 256 GB SATA SSD4
240 GB Tot 512 GB SATA SED SSD4
500 GB (8 GB cache) Tot 1 TB (8 GB cache) SATA SSHD (5400-rpm)4
Tot 500 GB SATA SED (7200-rpm)4
Tot 500 GB SATA SED (5400-rpm)4Tot 500 GB SATA FIPS SED (5400-rpm)4Tot 2 TB SATA (5400-rpm)4500 GB Tot 1 TB SATA (7200-rpm)4

Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerd: AMD Radeon™ HD
(AMD Radeon™ HD Graphics geïntegreerd op processor)

Audio

DTS Studio Sound™ met Realtek ALC221, microfoon- en hoofdtelefoonpoorten vóór (3,5 mm), interne monoluidspreker.

Communicatie

LAN: Geïntegreerd Broadcom NetXtreme GbE Plus
WLAN: Intel® 8260 dual-band draadloze 802.11ac (2 x 2) M.2-combokaart; Intel® 7265 dual-band draadloze 802.11ac (2 x 2) M.2-combokaart; Intel® 3165 single-band draadloze
802.11ac (1 x 1) M.2-combokaart5

Uitbreidingsslots

1 M.2 2230 voor draadloze NIC; 1 M.2 2280 voor storageschijven

Poorten en connectoren

Voor: 1 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 3.1 Gen 1 (opladen); 1 hoofdtelefoon/microfoon; 1 hoofdtelefoonconnector
Achter: 2 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1; 1 VGA; 1 DisplayPort™; Naar keuze één 2e DisplayPort™ of HDMI of seriële poort; 1 RJ-45
Intern: 1 DM SATA-storageconnector

Interne schijfposities

Een 2,5-inch (8,9-cm) opslagschijf

Invoerapparaat

HP USB Smart Card (CCID) toetsenbord; Grijs HP USB-toetsenbord; HP USB-toetsenbord en -muis; HP Conferencing toetsenbord; HP USB Business plat toetsenbord; HP draadloos
Business plat toetsenbord en muis6
HP USB-muis; HP USB 1000-dpi lasermuis; Robuuste HP USB-muis; Grijze HP muis6

Beschikbare software

Zakelijke pc's van HP bevatten standaard een aantal softwaretools, zoals: HP BIOSphere met Sure Start G3, CyberLink Power Media Player, standaard Miracast-ondersteuning, HP
ePrint-driver, HP Support Assistant, certificering voor Skype voor Bedrijven. Raadpleeg voor een compleet overzicht van de voorgeïnstalleerde software het Quick Specs-document
van dit product.7,8,9

Beveiligingsbeheer

Trusted Platform Module TPM 2.0 ingebouwde beveiligingschip (SLB9670 - Common Criteria EAL4+-gecertificeerd); SATA 0,1-poort uitschakelen (via BIOS); Schijfvergrendeling;
RAID-configuraties; Serieel, USB in-/uitschakelen (via BIOS); Wachtwoord bij opstarten (via BIOS); Configuratiewachtwoord (via BIOS); Solenoid-slot op behuizing/inbraaksensor;
Ondersteuning voor slot op de behuizing en kabelsloten

Voeding

65-Watt 89% efficiënte actieve PFC (extern)

Afmetingen

177 x 175 x 34 mm
(Horizontaal desktopmodel)

Gewicht

1,3 kg
(Configuratie met 1 vaste schijf. Het totale gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Omgeving

Laag-halogeen

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerde en EPEAT®-geregistreerde configuraties beschikbaar10

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 enkele monitorarm

HP Desktop Mini lademodule voor rackmontage

BT861AA

G1K21AA

HP Desktop Mini beveiligingsrek met twee
VESA-adapters

De HP arm voor één monitor is het perfecte accessoire voor Laat uw HP Desktop Mini pc's op de achtergrond werken met
uw werkomgeving. De elegante, gestroomlijnde HP arm voor HP Desktop Mini lademodules voor rackmontage, die plaats
één monitor voegt zich naar uw manier van werken.
bieden aan maximaal acht pc's en in het HP uitschuifbare
schap voor 100 kg passen.1

G1K22AA

HP desktop Mini chassis-towerstandaard

HP USB-naar-seriële-poort adapter

G1K23AA

HP Integrated Work Center voor desktop Mini en thin
client

Houd het verticaal. Benut een beperkte ruimte optimaal door G1V61AA
de HP desktop Mini verticaal in de HP desktop Mini
Benut kleine werkplekken beter door een compacte
chassis-towerstandaard te plaatsen.
desktopoplossing te creëren met een HP IWC desktop
Mini/thin client – bestaande uit een monitor1 en een HP
desktop Mini, HP Thin Client of HP Chromebox1 – waarop alle
poorten vanaf de voorzijde toegankelijk zijn.

Plaats de HP Desktop Mini pc in het HP Desktop Mini
beveiligingsrek met dubbele VESA-adapter om de pc achter
het scherm te monteren of de oplossing aan de muur te
bevestigen en zet hem vast met het optionele HP Ultraslim
kabelslot.

J7B60AA
Voeg snel en gemakkelijk een seriële poort toe op uw bureau
voor aansluiting van seriële en parallelle randapparaten met
de HP USB seriële poortadapter, die wordt aangesloten op
een USB-poort op uw pc.

HP Desktop Mini 500-GB vaste schijf I/O-module

HP Desktop Mini dvd SuperMulti-writer ODD-module

HP Desktop Mini I/O-module

K9Q82AA

K9Q83AA

K9Q84AA

Sluit een extra vaste schijf op de HP Desktop Mini pc aan die
compatibel is met bestaande en oudere randapparaten met
de HP Desktop Mini 500-GB vaste schijf/I/O-module.

Voeg een SuperMulti dvd-writer toe aan uw HP Desktop Mini
pc met de HP Desktop Mini dvd SuperMulti-writer optische
drive-module.1

Voorzie de HP Desktop Mini pc van legacy-poorten met de
HP Desktop Mini I/O-module om bestaande randapparatuur
te blijven gebruiken.

HP 90-Watt voedingskit voor HP Desktop Mini

HP Wireless Business plat toetsenbord

HP 16 GB SODIMM DDR4 DIMM-geheugen

L4R65AA

N3R88AA

P1N55AA

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

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

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

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions
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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 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.windows.com
2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de
applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. AMD's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.
3 AMD Secure Processor (voorheen 'Platform Security Processor' of 'PSP') is een speciale processor met ARM TrustZone®-technologie, plus een softwaregebaseerde TEE (Trusted Execution Environment) die HP Sure Start Gen 3 in staat stelt runtime
systeemfirmware te bewaken vanuit een afgeschermde en beveiligde hardware-omgeving.
4 Wordt als optie verkocht.
5 MIL-STD tests worden uitgevoerd, maar zijn niet bedoeld om geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse Department of Defense of militaire doeleinden aan te tonen. Testresultaten zijn geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze
testomstandigheden. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder de MIL-STD-testcondities en schade door ongelukken.
6 Windows is vereist.
7 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 voor meer informatie over beschikbaarheid op www.hp.com/touchpoint.
8 Derde-partij beheersoftware moet apart worden aangeschaft.
9 Elite-ondersteuning is in de V.S. en Canada alleen beschikbaar in het Engels.

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 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.windows.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. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload
en de hardware- en softwareconfiguraties. AMD's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.
4 Voor vaste schijven en solid-state drives geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 36 GB (in Windows 10) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
5 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.
6 Wordt apart of als optie verkocht.
7 HP BIOSphere met Sure Start is alleen beschikbaar op zakelijke pc's met HP BIOS.
8 Miracast is een draadloze technologie waarmee de scherminhoud van uw pc kan worden weergegeven op tv's, projectoren en streamingmediaspelers die Miracast ondersteunen. U kunt Miracast gebruiken om uw pc-scherm te delen en presentaties te geven.
Voor meer informatie: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
9 Voor de HP ePrint-driver 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/eprintcenter). Optionele breedbandmodule is vereist. Voor breedbandgebruik is een apart aan te schaffen service-abonnement nodig. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Mogelijk zijn een apart
data-abonnement of gebruikstarieven van toepassing. De printtijden en verbindingssnelheden kunnen variëren.
10 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land. Bezoek de HP winkel met 3e-partij-opties voor zonne-energie-accessoire op www.hp.com/go/options.
11 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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