Dataark

HP ProOne 600 G3 54,61 cm (21,5'') Alt-i-ett-PC
uten berøringsfunksjonalitet
HP ProOne 600 AiO er laget for
forretningsbruk og har fleksible
muligheter for utplassering og
tilkoblinger, sterk sikkerhet og
omfattende
administrasjonsfunksjoner i et elegant
og stilig kabinett.

HP anbefaler Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● Skjerm på 54,61 cm (21,5") diagonalt

360 design
● Denne AiO-enheten har omfattende kabelføring og stilig design, og passer i resepsjonen eller på lederkontor. Glasset går så å si
kant-til-kant på IPS-skjermen på 54,61 cm (21,5") diagonalt, og gir deg masse plass å arbeide på.
Ytelse
● Nok krefter for hele dagen med høytytende 7. generasjon Intel® Core™ i3/i5/i7processors2, som kan slippes løs med valgfri Intel®
Optane™3-teknologi og opptil 32 GB DDR4-minne3.
Effektivt samarbeid
● Kommuniser naturlig med PC-en ved hjelp av Cortana på Windows 10 Pro1, og samarbeid med andre over Skype for Business™ 7,
HP Noise Cancellation og et HD-webkamera på 1 MP.
Med
● Vær produktiv i enhver situasjon. Windows 10 Pro1 og kraftige sikkerhets-, samarbeids- og tilkoblingsfunksjoner fra HP hjelper
deg gjennom dagen på HP ProOne 600 AiO.
● Hold produktiviteten høy og nedetiden lav med de fullintegrerte og automatiserte funksjonene i økosystemet til fastvaren HP
BIOSphere Gen34. PC-ene har ekstra beskyttelse takket være automatiske oppdateringer og sikkerhetssjekker.
● HP WorkWise5 er kontorintelligens samlet i én smarttelefon-app som gir deg PC-sikkerhet, sanntidsinformasjon om PC-ytelse og
forenklet installasjon av skriverdrivere for HP PC-brukere.
● HP Client Security Suite Gen3 8 kommer med Multi-Factor Authenticate9, HP Device Access Manager, HP SpareKey og HP
Password Manager. Disse verktøyene holder dataene utenfor rekkevidde og beskytter mot tyveri, angrep og uautoriserte
brukere.
● Bruk HP Manageability Integration Kit10 for rask bildeopprettelse og administrasjon av maskinvare, BIOS og sikkerhet ved
enhetsbehandling gjennom Microsoft System Center Configuration Manager.
● Forbedre kvaliteten og sikkerheten for tilpassede Windows-bilder med HP Image Assistant som hjelper ITDM-er med
bildeoppretting, identifiserer problemer og gir anbefalinger og løsninger.
● Vær trygg med en PC som er laget for å vare, og er konstruert for å tåle 120 000 timer av HPs omfattende testregime.
● Gjør teknisk støtte enklere med kundestøtte fra HP Care. Stol på kostnadseffektiv ekspertise som er tilgjengelig døgnet rundt,
hele uken og som dekker flere merker, enheter og operativsystemer11.
● Bidra til å maksimere kontantstrømmen med et månedlig abonnement på den beste maskinvaren og de beste tjenestene i sine
klasser hvor du kan erstatte PC-en din med en ny hvert tredje år12.
● HP hjelper deg med å spare tid og optimalisere ressurser, med profesjonell konfigurasjon og distribusjonstjenester, som gir deg
raske, nøyaktige og globalt standardiserte IT-løsninger.
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Spesifikasjonstabell

Formfaktor

All-in-one

Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 Pro 64 – HP anbefaler Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641
Windows 10 Pro 64 (National Academic-lisens)2
Windows 10 Home Single Language 641
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro)2
FreeDOS 2.0

Tilgjengelige prosessorer3

Intel® Core™ i3-6100 med Intel® HD Graphics 530 (3,7 GHz, 3 MB buffer, 2 kjerner); Intel® Core™ i3-7100 med Intel® HD Graphics 630 (3,9 GHz, 3 MB buffer, 2 kjerner); Intel® Core™
i5-6500 med Intel® HD Graphics 530 (3,2 GHz grunnfrekvens, opptil 3,6 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 6 MB buffer, 4 kjerner); Intel® Core™ i5-6600 med Intel® HD Graphics
530 (3,3 GHz grunnfrekvens, opptil 3,9 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 6 MB buffer, 4 kjerner); Intel® Core™ i5-7500 med Intel® HD Graphics 630 (3,4 GHz grunnfrekvens,
opptil 3,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 6 MB buffer, 4 kjerner); Intel® Core™ i5-7600 med Intel® HD Graphics 630 (3,5 GHz grunnfrekvens, opptil 4,1 GHz med Intel® Turbo
Boost-teknologi, 6 MB buffer, 4 kjerner); Intel® Core™ i7-6700 med Intel® HD Graphics 530 (3,4 GHz grunnfrekvens, opptil 4 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 8 MB buffer, 4
kjerner); Intel® Core™ i7-7700 med Intel® HD Graphics 630 (3,6 GHz grunnfrekvens, opptil 4,2 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 8 MB buffer, 4 kjerner); Intel® Pentium® G4440
med Intel® HD Graphics 510 (3,3 GHz, 3 MB buffer, 2 kjerner); Intel® Pentium® G4600 med Intel® HD Graphics 630 (3,6 GHz, 3 MB buffer, 2 kjerner); Intel® Celeron® G3930 med Intel®
HD Graphics 610 (2,9 GHz, 2 MB buffer, 2 kjerner)

Brikkesett

Intel® Q270

Maksimalt minne

Inntil 32 GB DDR4-2400 SDRAM 20
Merknad om standardminne: Overføringshastigheter opptil 2400 MT/s

Minnespor

2 SODIMM

Internminne

500 GB Inntil 1 TB SATA (7200 rpm)4
500 GB Inntil 1 TB SATA SSHD4
256 GB Inntil 512 GB SATA TLC SSD4
256 GB Inntil 512 GB SATA SED SSD4
256 GB Inntil 512 GB NVMe SSD (M.2 PCIe)4
256 GB Inntil 1 TB NVMeTLC SSD (M.2 PCIe)4

Optisk lager

HP 9,5 mm slank DVD-ROM (valgfri) HP 9,5mm slank DVD-brenner (valgfri)5,6

Skjerm

IPS-bakbelyst widescreen antirefleks-LCD på 21,5" diagonalt, ikke berøring (1920 x 1080)

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics8
(Intel® HD Graphics integrert på prosessor)

Lyd

Lydkontroller med Conexant CX5001-kodek, sideport for hodetelefoner/mikrofon (3,5 mm), høytytende integrerte stereohøyttalere (2 w intern høyttaler)

Kommunikasjon

LAN: Intel® I219LM GbE
WLAN: Kombinert kort Intel® 8265 802.11ac (2x2) trådløst og Bluetooth®, vPro™; Kombinert kort Intel® 8265 802.11ac (2x2) trådløst og Bluetooth®, ikke-vPro™; Kombinert kort
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac (2x2) og Bluetooth® 4.0, ikke-vPro™;7

Utvidelsesspor

2 M.2
(1 M.2-spor for WLAN. 1 M.2-spor for lagring)

Porter og kontakter

Venstre: 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 2 USB 3.1
Tilbake: 2 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 seriell 2 PS/2 (tastatur og mus); 2 USB 3.1; 1 DisplayPort™ 1.224,25

Interne stasjonsrom

Én 2,5"

Eksterne stasjonsrom

Én slank ODD (valgfri); Én SD 3-mediekortleser (valgfri)

Inndataenhet

HP PS/2 Business Slim-tastatur; HP USB Business Slim-tastatur; HP USB-konferansetastatur; HP USB Business Slim-tastatur, grått; HP USB-tastatur med smartkort (CCID); HP
Wireless Business Slim-kombinasjon av tastatur og mus9
HP PS/2-mus; HP USB 1000 ppt-lasermus; HP USB-mus, grå; HP herdet USB-mus; HP USB-mus9

Webcam

1 MP webkamera med full HD, mikrofon og oppløsning på 1280 x 720 (valgfri)

Tilgjengelig programvare

Forretnings-PC-er fra HP leveres med et utvalg av programvaretitler, inkludert: Native Miracast Support, HP ePrint-Driver + Jet Advantage, HP Hotkey-støtte, HP Recovery Manager,
HP Support Assistant. Se dokumentet med produktspesifikasjonene for å finne en komplett liste over forhåndsinstallert programvare.17,18

Sikkerhetsadministrasjon

Plattformsikkerhet inkluderer: Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip (SLB9670 Common Criteria EAL4 + sertifisert), SATA 0,1 portdeaktivering (viaBIOS),
Drivelock, RAID-konfigurasjoner, seriell, USB-aktivering/deaktivering (viaBIOS), oppstartpassord (viaBIOS), oppsettpassord (viaBIOS), støtte for chassishengelås og kabellås, integrert
dekselsensor.

Administrative funksjoner

HP Client Catalog; LANDESK Management; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Manageability Integration Kit (MIK) for Microsoft SCCM; HP SoftPaq
Download Manager (SDM)19,21

Strøm

Intern 160 W, opptil 89 % effektiv, aktiv PFC

Mål

531,39 x 371,68 x 51,69 mm
(Dimensjoner på systemkontur (uten stativ))

Vekt

6,38 kg
(Vekt uten stativ. Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon.)

Miljømessig

Lavhalogen

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifiserte og EPEAT®-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig15

Garanti

Treårig (3-3-0) begrenset garanti og servicetilbud inkluderer tre år med deler og arbeid. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
Trådløs HP Business
Slim-tastatur

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.

HP 9,5mm AIO 600 G2 Slim
DVD-brennerstasjon

Legg til en optisk lagringsstasjon i HP All-in-One-enheten med en HP EliteOne 600 G2 tynn DVD-brenner på 9,5 mm, som
støtter skriving – opptil 8,5 GB med data eller fire timer med video i DVD-kvalitet – til alle DVD-formater.

HP Turbo-stasjon G2 TLC
256GB-stasjon

Produktnummer: X8U75AA

HP 5 år maskinvarestøtte
kun for stasjonær, på stedet
neste virkedag

Produktnummer: N3R88AA

Produktnummer: P1N66AA

Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U7899E
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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 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.
3 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
7 Skype for Business-abonnement kreves.
4 HP BIOSphere Gen3 krever Intel® eller AMD® 7. generasjon prosessorer.
5 HP Workwise-app for smarttelefon er tilgjengelig for kostnadsfri nedlasting i App Store og Google Play.
8 HP Client Security Suite Gen3 krever Windows og 7. generasjon Intel®- eller AMD-prosessorer.
9 HP Multi Factor Authenticate krever 7. generasjon Intel® Core™-prosessor, Intel® integrert grafikk og Intel® WLAN.
10 HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av 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. Se www.windows.com
Dette systemet har Windows 7 Professional-programvare forhåndsinstallert, men har også lisens og medier for Windows 10 Pro-programvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du vil bytte Windows-versjon, må du
avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå tap av data.
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 For lagringsstasjoner: 1 GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 16 GB (for Windows 7) og opptil 36 GB (for Windows 10) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
5 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. Ingen støtte for DVD-RAM.
6 Med Blu-Ray XL-stasjoner kan det oppstå enkelte disk-, tilkoblings-, kompabilitets- og ytelsesproblemer, men det betyr ikke at produktet er defekt. Feilfri avspilling på alle systemer garanteres ikke. For at enkelte Blu-ray-titler skal kunne spilles av, kan det være
nødvendig med en HDCP-bane og HDCP-skjerm. HD-DVD-filmer kan ikke spilles av på denne BDXL-stasjonen.
7 Trådløskort er valgfritt tilbehør eller tilleggsfunksjoner, og krever separat kjøp av trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og
ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellig fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke denne stasjonære PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter.
8 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
9 Valgfri eller tilleggsfunksjon.
15 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er forskjellig fra land til land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land. Søk i nøkkelordgeneratoren på HPs tredjepartsbutikk for tilbehør til solcellegeneratorer på www.hp.com/go/options
16 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
17 Miracast er en trådløs teknologi som PC-en kan bruke til å projisere skjermen til TV-er, projektorer og spillere av strømmemedier som også støtter Miracast. Du kan bruke Miracast til å dele det du gjør på PC-en, og presentere en lysbildefremvisning. Mer
informasjon: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
18 HP ePrint-driver krever internett-tilkobling til en nettaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokumenter og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/eprintcenter). Krever
bredbåndsmodul (tilleggsutstyr). Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan variere.
19 HP MIK er ikke forhåndsinstallert, men er tilgjengelig for nedlasting på http://www.hp.com/go/clientmanagement
20 Maksimal minnekapasitet forutsetter 64-biters Windows-operativsystemer eller Linux. På grunn av krav til systemressurser er det ikke sikkert at minne over 3 GB er tilgjengelig i 32-biters Windows-operativsystemer.
21 LANDesk-abonnement kreves.
22 I samsvar med Microsofts støttepolicy støtter ikke HP operativsystemene Windows 8® eller Windows 7 på produkter som er konfigurert med Intel- og AMD-prosessorer av syvende generasjon og fremover. HP tilbyr derfor ikke drivere for Windows 8® eller
Windows 7 på http://www.support.hp.com.
24 1 seriell (valgfri)
25 2 PS/2 (tastatur og mus) valgfri;

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

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. De eneste garantiene for HP-produkter er uttrykkelig fastsatt i de begrensede garantiene som følger med
disse produktene. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller andre typer feil
eller utelatelser i dette dokumentet. 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.
Se http://www.microsoft.com.
Intel, Core, Pentium, Celeron og vPro er varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Bluetooth er et varemerke som
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