Specifikace

HP Chromebox G2
Jednoduché a chytré výpočetní řešení.
Maximalizujte produktivitu v kanceláři
nebo ve škole díky cenově
dostupnému a intuitivnímu počítači HP
Chromebox. Využívejte rychlý přístup k
datům a bezproblémovou spolupráci s
týmem díky cloudovému řešení G
Suite pro firmy a aplikacím Android™ .
1

Štíhlý a zaoblený design
● Získejte více pracovního prostoru díky neuvěřitelně malému profilovanému a připevnitelnému designu počítače HP Chromebox.
Vejde se téměř kamkoli, například za kompatibilní displej2, 3.
Vysoký výkon
● Zaměřte se na pracovní nebo školní projekty pomocí multitaskingu díky výkonným procesorům Intel® 7. nebo 8. generace4, až
16GB paměti a aplikacím Android™1.
Snadná instalace
● Funkce vzdálené správy usnadňují konfiguraci zařízení HP Chromebox jako virtuálního stolního počítače nebo terminálu, ale také
jej můžete využít pro digitální podpisy ve školách a firmách.
Všestranné možnosti připojení a nabíjení s rozhraním USB-C™5
● Pomocí volitelného portu USB-C™ můžete nabíjet počítač HP Chromebox a příslušenství, připojit se k volitelné dokovací stanici HP
USB-C™5 pro rozšířené možnosti konektivity nebo se připojit až ke dvěma volitelným displejům 4K USB-C™2 pro maximální
produktivitu na velké obrazovce.
Funkce
● Systém Chrome OS™ umožňuje minimální údržbu a zároveň maximální zabezpečení a správu.
● Kancelářská produktivita určená pro podnikání a týmovou spolupráci.1
● Digitální podpisy a samoobslužné terminály nejsou pro cenově dostupný počítač HP Chromebox žádný problém.
● Zrychlete chod náročných pracovních aplikací díky volitelnému čtyřjádrovému procesoru Intel® Core™ 8. generace, až 16GB
paměti a až 64GB internímu úložišti.4,5,6
● S montážním držákem HP Quick Release můžete připevnit a odstranit počítač HP Chromebox za vybrané displeje HP nebo na
většinu rovných ploch bez jakýchkoli komplikací.5,2
● Buďte produktivní díky rychlému spouštění systému, procházení webu a online nástrojům.
● Proveďte snadno změny v uspořádání uživatelů a uživatelských skupin, aniž byste museli počítače HP Chromebox stěhovat.
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HP Chromebox G2
Tabulka s technickými údaji

Provedení

Mini

Dostupný operační systém

Systém Chrome OS™

Dostupné procesory1

Intel® Core™ i5-7300U s grafickou kartou Intel® HD 620 (základní frekvence 2,6 GHz, max. zvýšená frekvence 3,5 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 3 MB mezipaměti, 2 jádra);
Intel® Core™ i7-8650U s grafickou kartou Intel® UHD 620 (základní frekvence 1,9 GHz, max. zvýšená frekvence 4,2 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 8 MB mezipaměti, 4 jádra);
Intel® Celeron® 3865U s grafickou kartou Intel® HD 610 (1,8 GHz, 2 MB mezipaměti, 2 jádra)

Maximální paměť

Max. Paměť 16 GB DDR4-2400 SDRAM 2

Paměťové sloty

2 sloty SODIMM

Interní paměť

32 GB Max. 64 GB M.2 SSD3

Dostupná grafika

Integrováno: Grafická karta Intel® HD 610; grafická karta Intel® UHD 620
(Integrovaná grafická karta se liší v závislosti na procesoru.)

Zvuk

Kodek Realtek ALC5662-CG, interní bzučák, kombinovaný konektor mikrofonu/sluchátek

Komunikace

Síť LAN: Integrovaná síťová karta Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM
WLAN: Kombinovaný dvoupásmový bezdrátový adaptér Intel® AC 7265 802.11ac (2x2) a Bluetooth® 4.2, bez technologie vPro™4

Rozšiřující sloty

Jedna čtečka karet SD 3 v 1

Porty a konektory

Vpředu: 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 2 porty USB 3.0; 1 čtečka paměťových karet SD 3 v 1
Vzadu: 1 port HDMI; 1 napájecí konektor; 1 port RJ-45; 1 port USB 3.0; 1 port USB Type-C™; 2 porty USB 2.0

Správa zabezpečení

Zámek Kensington

Napájení

65W externí napájecí adaptér, až 85% účinnost; 90W externí napájecí adaptér, až 85% účinnost5

Rozměry

14,93 x 14,93 x 4 cm

Hmotnost

0,57 kg (Uvedena nejnižší hmotnost. Hmotnost závisí na konfiguraci.)

Ekologické informace

Nízký obsah halogenů7

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Certifikace EPEAT® Silver6

Záruka

1letá omezená záruka (k dispozici volitelné služby Care Pack, které se prodávají samostatně).
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HP Chromebox G2
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
3 roky hardwarové podpory
HP následující pracovní den v
místě instalace pro
notebooky

Získejte pro své zařízení tříletou hardwarovou podporu na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: UQ992E
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HP Chromebox G2
Poznámky pod čarou se zprávami
1

Aplikace Android se prodávají samostatně a mohou vyžadovat předplatné a přístup k internetu.
Displeje se prodávají samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
Montážní zařízení se prodává samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
4
Procesory Intel® Quad Core™ jsou volitelné. Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Výhody plynoucí z používání této technologie nejsou zaručené pro všechny zákazníky nebo softwarové aplikace. Výkon
a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů, značek nebo názvů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.
5 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
6
V případě úložišť: 1 GB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 5,1 GB místa na systémovém disku je rezervováno pro software na obnovu systému.
2
3

Technické specifikace zřeknutí
1

Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a na
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů, značek nebo pojmenování produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.
2
Sdílená grafická paměť (UMA) využívá část celkové paměti systému pro grafický výkon. Systémová paměť vyhrazená pro grafické výpočty není programům k dispozici pro jiné účely.
3
V případě úložišť: 1 GB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 5,1 GB na jednotce eMMC je vyhrazeno/přiděleno pro systém Chrome OS™ a jeho oddíly.
4 Bezdrátový přístupový bod je vyžadován a prodává se samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Specifikace pro rozhraní 802.11ac WLAN jsou ve fázi návrhu a nejsou konečné. Pokud se konečné specifikace budou lišit od
navrhovaných, může být ovlivněna schopnost produktu komunikovat s ostatními zařízeními bezdrátové sítě 802.11ac WLAN.
5
Některé napájecí zdroje nejsou dostupné ve všech oblastech.
6
Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce http://www.epeat.net. Solární příslušenství od jiných výrobců pro výrobky HP naleznete ve
vyhledávači klíčových slov na stránce www.hp.com/go/options
7 Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusejí mít nízký obsah halogenů.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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