Dataark

HP EliteDesk 705 G3 Mini-bordmaskin
Ultra-liten, klar til innsats i bedriften
Få kompromissløs ytelse fra den
plassbesparende HP EliteDesk 705
Mini-bordmaskinen, som gir kraftfull
sikkerhet, medgjørlighet og en unik
portefølje av tilbehør for å støtte ditt
foretak.

HP anbefaler Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● AMD PRO APU i A-serien

2

Oppdag stasjonær Minis muligheter
● Ta vare på arbeidet ditt og optimaliser arbeidsplassen din. Få opptil 32 GB DDR4-minne, raske SSD-stasjoner, og legg til nyttig
tilbehør 4 for den lille, fullverdige og kraftige HP EliteDesk 705 Mini-bordmaskinen, uten å ødelegge budsjettet.
Innebygd sikkerhet
● IT-effektiviteten blir suveren når den støttes av omfattende sikkerhetsløsninger, inkludert HP BIOSphere med HP Sure Start Gen
3, AMD Secure Processor3 og TPM 2.0.
Gir mye kraft der det er liten plass
● Dra nytte av alternativ for innovativ montering, utvidelse og sikkerhetstilbehør4 for å lage den riktige løsningen for
arbeidsplassen din. Ta i bruk en Elite-skjerm for en optimal nullbordplassløsning.
Ren ytelse og forbedret visuell opplevelse
● De nyeste APU-ene i AMD PRO A-serien2 med Radeon™-grafikk gir stasjonær ytelse optimalisert for ulik, digital arbeidsmengde
og pålitelig daglig produktivitet i hele bedriften din.
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.
● HP EliteDesk 705 Mini-bordmaskin tålte 120 000 timer med HPs omfattende testregime, og er laget for å bestå MIL-STD
810G-testing.5 Dette kombinert med HPs teknologi for temperaturkontroll bidrar til å gi ro og fred i ditt arbeidsmiljø.
● Samarbeid tydelig med HPs programvare for støyfjerning og det valgfrie samarbeidstastaturet fra HP4.
● Rask oppstart og hurtig overgang mellom applikasjoner med en valgfri, kraftig HP Turbo Drive G24.
● Reduser den administrative kompleksiteten. HP Client Management Solutions 6, HP Touchpoint Manager 7 og Dash v1.18 tillater
enkel drift av dine enheter.
● HP EliteDesk 705, med trådløs antenne og integrert VESA-montering, har en rekke bruksområder utover å være en stasjonær PC.
● Dra nytte av HPs Elite Support9, begrenset garanti og Global Series-støtte.
● Fest din HP Mini-bordmaskin direkte bakpå utvalgte HP Elite-skjermer.4
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HP EliteDesk 705 G3 Mini-bordmaskin
Spesifikasjonstabell

HP anbefaler Windows 10 Pro.

Formfaktor

Mini

Tilgjengelig operativsystem

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

Tilgjengelige prosessorer2

AMD PRO A12-9800E APU med Radeon™ R7-grafikk (3,1 GHz opptil 3,8 GHz, 2 MB cache, 4 kjerner); AMD PRO A10-9700E APU med Radeon™ R7-grafikk (3 GHz opptil 3,5 GHz, 2 MB
cache, 4 kjerner); AMD PRO A6-9500E APU med Radeon™ R5-grafikk (3,2 GHz opptil 3,9 GHz, 1 MB cache, 2 kjerner)

Brikkesett

AMD B300 FCH

Maksimalt minne

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

Minnespor

2 SODIMM

Internminne

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

Tilgjengelig grafikk

Integrert: AMD Radeon™ HD
(AMD Radeon™ HD-grafikk integrert på prosessor)

Lyd

DTS Studio Sound™ med Realtek ALC221, mikrofon og hodetelefoninngang foran (3,5 mm), intern monohøyttaler.

Kommunikasjon

LAN: Integrert Broadcom NetXtreme GbE Plus
WLAN: Intel® 8260 Dual Band trådløst 802.11ac (2x2) M.2 kombinasjonskort; Intel® 7265 Dual Band trådløst 802.11ac (2x2) M.2 kombinasjonskort; Intel® 3165 Single Band trådløst
802.11ac (1x1) M.2 kombinasjonskort5

Utvidelsesspor

1 M.2 2230 for trådløst NIC; 1 M.2 2280 for lagringsstasjoner

Porter og kontakter

Front: 1 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 3.1 Gen 1 (lader); 1 hodetelefon/mikrofon; 1 kontakt for hodetelefon
Bakside: 2 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1; 1 VGA; 1 DisplayPort™; 1 valg av andre DisplayPort™ eller HDMI eller seriell; 1 RJ-45
Intern: 1 DM SATA-kontakt for lagring

Interne stasjonsrom

Én 3,5 cm (2,5") harddisk

Inndataenhet

HP USB-tastatur med smartkort (CCID); HP grått USB-tastatur; HP USB-tastatur og -mus; HP konferansetastatur; HP USB Business Slim-tastatur; HP trådløs Business Slim-tastatur
og -mus6
HP USB-mus; HP USB 1000 ppt-lasermus; HP USB herdet mus; HP grå mus6

Tilgjengelig programvare

Kontor-PC-er fra HP leveres med et utvalg av programvaretitler, inkludert: HP BIOSphere med Sure Start G3, CyberLink Power Media-spiller, støtte for Native Miracast, HP
ePrint-stasjon, HP supportassistanse, Skype for Business-sertifisert. Se spesifikasjonene til dette produktet for å finne en komplett liste over forhåndsinstallert programvare.7,8,9

Sikkerhetsadministrasjon

Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip (SLB9670 - Common Criteria EAL4 +-sertifisert); Deaktivering av SATA 0,1-port (via BIOS); Stasjonslås;
RAID-konfigurasjoner; Aktivering/deaktivering av seriell og USB (via BIOS); Oppstartpassord (via BIOS); Oppsettpassord (via BIOS); Solenioddeksellås/inntrengningssensor; Støtte for
chassishengelås og kabellåsinnretninger

Strøm

65 W, 89 % effektiv, aktiv PFC (ekstern)

Mål

177 × 175 × 34 mm
(Horisontal stasjonær orientering)

Vekt

1,3 kg
(Konfigurert med 1 HDD. Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Miljømessig

Lavhalogen

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifiserte og EPEAT®-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig10

Garanti

3-årig (3-3-3) begrenset garanti og servicetilbud innebærer 3 år med deler, arbeid og reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og
utelukkelser gjelder.
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HP anbefaler Windows 10 Pro.

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP enkel skjermarm
BT861AA

Hyllemodulsett til rackmontering for HP stasjonær
mini-PC

HP enkel skjermarm er et perfekt skrivebordstilbehør for
arbeidsmiljøet. Den stilige og strømlinjeformede HP enkel
skjermarm er utformet for å understøtte måten du arbeider
på.

G1K21AA

HP Desktop Mini tårnstativ

HP Integrated Work Center for Desktop PC og
tynnklient

G1K23AA

K9Q82AA
Legg til en ekstra harddisk til din HP stasjonære mini-PC og
få kompatibilitet med ditt eksisterende og eldre eksterne
enheter med HP stasjonær mini 500 GB harddisk/I/O-modul.

G1K22AA

Pakk din HP stasjonære mini-PC i HP stasjonær mini
Sett HP stasjonær Mini-PCen i arbeid i bakgrunnen med HPs security/Dual VESA-etui for å trygt kunne montere PCen bak
hyllemodulsett til rackmontering for stasjonær mini-PC, som skjermen, plassere løsningen på en vegg og lås den fast med
den valgfrie HP ultratynne kabellåsen.
har plass til opptil åtte PCer og passer inn i HPs skyvehylle
for 100 kg.1

Hold den vertikal. Få mest mulig ut av miljøer med begrenset G1V61AA
plass ved å plassere din HP Desktop Mini i vertikal posisjon
Få mest mulig ut av små arbeidsområder med en HP IWC
med tårnstativ for HP Desktop Mini-kabinett.
Desktop Mini/tynnklient som gjør det mulig å lage en
kompakt skrivebordsløsning ved å kombinere en skjerm1
med en HP Desktop Mini, HP tynnklient eller HP Chromebox1
og få praktisk fronttilgang til alle inngangene.

HP stasjonær Mini 500 GB harddisk I/O-modul

Etui til HP stasjonær mini-PC Security/Dual VESA

HP USB til serieport-adapter
J7B60AA
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.

Optisk diskstasjonsmodul, DVD Super Multi-Writer, til HP stasjonær Mini I/O-modul
HP stasjonær mini-PC
K9Q84AA
K9Q83AA
Fortsett å arbeide med eksisterende eksterne enheter og
Legg til en DVD optisk diskstasjonsmodul, DVD Super
Multi-Writer, til HP stasjonær mini-PC.1

legg til eldre type porter til din stasjonære mini-PC med HP
stasjonær mini I/O-modul.

HP Desktop Mini 90 W strømforsyningssett

Trådløs HP Business Slim-tastatur

HP 16GB SODIMM DDR4 Memory

L4R65AA

N3R88AA

P1N55AA

Ha en ekstra HP stasjonær mini-adapter klar, eller ta den
med deg hvis du bruker HP stasjonær mini på reise med HP
stasjonær 90 W mini strømforsyningssett.1

Gled deg over enkel dataregistrering og trådløs tilkobling
med det trådløse HP Business Slim-tastaturet, som er
utviklet for å komplettere 2015-klassen med HP
Business-PCer.

Øk funksjonaliteten til den stasjonære HP Business-PC-en,
og forbedre systemytelsen og programresponsen med
DDR4 minne fra HP med lavt strømforbruk og høy hastighet.

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Dataark

HP EliteDesk 705 G3 Mini-bordmaskin

HP anbefaler Windows 10 Pro.

Fotnoter
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-oppgradering for å kunne 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. Gå til http://www.windows.com
2 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer avhengig av programmets arbeidsbelastning og
konfigurasjonen av maskinvare og programvare. AMDs nummerering er ikke et mål på klokkefrekvens.
3 AMD Secure Processor (tidligere "Platform Security Processor" eller "PSP") er en dedikert prosessor som byr på ARM TrustZone®-teknologi, sammen med et programvarebasert Trusted Execution Environment (TEE), som gjør det mulig for HP Sure Start Gen 3 å
overvåke den faste programvarens kjøretidssystem fra et isolert og beskyttet maskinvaremiljø.
4 Solgt som valgfri funksjon.
5 MIL-STD-testing pågår, men er ikke ment å demonstrere egnethet i forhold til amerikanske forsvarskontrakter eller for militær bruk. Testresultatene er ingen garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Erstatning for skade under MIL-STD-testforhold
og/eller utilsiktet skade krever skadeforsikring fra HP Care Pack (ekstra).
6 Krever Windows.
7 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. Mer informasjon finnes
på www.hp.com/touchpoint.
8 Administrasjonsprogramvare fra tredjeparter selges separat.
9 Elite-støtte er tilgjengelig på engelsk bare i USA og Canada.

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-oppgradering for å kunne 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. Gå til http://www.windows.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. AMDs nummerering er ikke et mål på klokkefrekvens.
4 For harddisker og SSD-stasjoner, GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 trillion byte. Den reelle kapasiteten etter formatering er mindre. Opptil 36 GB (for Windows 10) er reservert til programvare for systemgjenoppretting.
5 Trådløskort er valgfritt tilbehør eller tilleggsfunksjoner, og krever separat kjøp av trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og
ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellige fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare datamaskinens mulighet til å kommunisere med andre trådløse 802.11ac-enheter.
6 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
7 HP BIOSphere med Sure Start kun tilgjengelig på kontor-PC-er med HP BIOS.
8 Miracast er en trådløs teknologi som PC-en kan bruke til å projisere på skjermen til TV-er, projektorer og overførende mediespillere som også støtter Miracast. Du kan bruke Miracast til å dele hva du gjør på PC-en og presentere en lysbildefremvisning. For mer
informasjon: http://windows.microsoft.com/nb-no/Windows-8/Project-Wireless-Screen-miracast.
9 HP ePrint-stasjon krever Internett-tilkobling til en nettaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (for en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokumenter og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer, gå til www.hp.com/go/eprintcenter). Krever valgfri
bredbåndsmodul. Bruk av bredbånd krever en separat anskaffet serviceavtale. Hør med tjenesteleverandøren angående dekning og tilgjengelighet i ditt område. Separat innkjøpte dataabonnement eller brukskostnader kan påløpe. Utskriftstider og
tilkoblingshastigheter kan variere.
10 EPEAT® registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land. Se HPs tredjepartsalternativ av butikker for solenergitilbehør på www.hp.com/go/options.
11 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

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