Dataark

HP Chromebox G2
Enkel og smart computerløsning.
Få mere produktivitet på kontoret og i
skolen med en økonomisk HP
Chromebox, der er nem at håndtere.
Du får hurtigt adgang til data og kan
samarbejde med dit team uden
besvær ved hjælp af skybaserede
applikationer fra G Suite for Business
og Android™ .
1

Slankt og let afrundet design
● Gør plads i dine arbejdsområder med den imponerende lille, afrundede og monterbare HP Chromebox. Der er plads til den stort
set overalt, også bag en kompatibel skærm2, 3.
Effektiv ydelse
● Lav dine arbejds- eller hjemmeopgaver hurtigt ved at multitaske med kraftige 7. eller 8. generations Intel®-processorer4, op til 16
GB hukommelse og Android™-apps1.
Nem installation
● Fjernadministrationsfunktioner gør det nemt at konfigurere HP Chromebox som en virtuel stationær computer, en kiosk, eller en
enhed til digital underskrivning i skoler og firmaer.
Universel tilslutning og opladning med USB-C™ 5
● Brug den valgfrie USB-C™-port til at oplade din HP Chromebook og dit tilbehør, oprette forbindelse til en valgfri HP
USB-C™-dockingstation5 til port- og enhedstilslutning eller op til to valgfrie USB-C™-kompatible 4K-skærme2, så du kan vise
indhold på storskærm.
Fremhævede funktioner
● Chrome OS™ kræver kun minimal vedligeholdelse, og det er sikkert og let at bruge.
● Få mere produktivitet på kontoret med en enhed, der er fremstillet til firmaer og designet til teams.1
● Signal underskrivning og selvbetjeningskiosker er let som en leg med den billige HP Chromebox.
● Gør krævende forretningsprogrammer hurtigere takket være en valgfri 8. generations quad-core Intel® Core™-processor, op til
16 GB hukommelse og 64 GB internt laget.4,5,6
● HP's beslag kan hurtigt åbnes og gør montering og afmontering af din HP Chromebox bag udvalgte HP-skærme eller på de fleste
glatte overflader så let som en leg.5,2
● Bevar produktiviteten med hurtig opstart, internetbrug og online værktøjer.
● Flyt hurtigt rundt på personale- og brugergrupper uden at flytte maskiner, takket være HP Chromebox.
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HP Chromebox G2
Specifikationstabel

Formfaktor

Mini

Tilgængelige operativsystemer Chrome OS™
Tilgængelige processorer1

Intel® Core™ i5-7300U med Intel® HD Graphics 620 (basisfrekvens på 2,6 GHz, op til 3,5 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i7-8650U med
Intel® UHD Graphics 620 (basisfrekvens på 1,9 GHz, op til 4,2 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 kerner); Intel® Celeron® 3865U med Intel® HD Graphics 610 (1,8
GHz, 2 MB cache, 2 kerner)

Maksimal hukommelse

Op til 16 GB DDR4-2400 SDRAM 2

Hukommelsessokler

2 SODIMM

Internt storage

32 GB Op til 64 GB M.2 SSD3

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® UHD Graphics 610; Intel® HD Graphics 620
(Integreret grafik afhænger af processoren.)

Lyd

Realtek ALC5662-CG codec, indbygget bipper og kombineret mikrofon-/hovedtelefonstik

Kommunikation

LAN: Integreret Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM
WLAN: Kombineret Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac (2x2) og Bluetooth® 4.2, ikke-vPro™4

Udvidelsesstik

En 3-i-1 SD-kortlæser

Porte og stik

Foran: 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 2 USB 3.0; 1 3-i-1 SD-kortlæser
Back (Tilbage): 1 HDMI; 1 strømstik; 1 RJ-45; 1 USB 3.0; 1 USB Type-C™; 2 USB 2.0

Sikkerhedsstyring

Kensington-lås

Strømforsyning

Ekstern strømadapter på 65 W, effektivitetsgrad på op til 85 %; Ekstern strømadapter på 90 W, effektivitetsgrad på op til 85 %5

Mål

14,93 x 14,93 x 4 cm

Vægt

0,57 kg (Laveste vægt registreret. Vægten afhænger af konfigurationen.)

Miljøansvar

Lav halogen7

Overholdelse af standarder for ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver6
energieffektivitet
Garanti

1 års begrænset garanti (valgfrie Care Pack-opgraderinger er tilgængelige, men sælges separat).
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HP Chromebox G2
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP's 3-års hardwaresupport
næste hverdag på stedet til
Notebooks

Du får 3 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UQ992E
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HP Chromebox G2
Fodnoter
1

Android Apps skal købes separat og kræver muligvis et abonnement og internetadgang.
Skærme skal købes separat eller som tilbehør.
Monteringsmateriel skal købes separat eller som tilbehør.
4
Intel® Quad Core™-processorer er valgfrie. Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens
afhænger af programarbejdsmængden samt software- og hardwarekonfigurationen. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke en målestok for højere ydeevne.
5 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
6
I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 5,1 GB plads på systemdisken er reserveret til systemgendannelsessoftware.
2
3

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1

Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af programarbejdsmængden samt
software- og hardwarekonfigurationen. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke en målestok for højere ydeevne.
2
Delt videohukommelse (UMA), der anvender en del af den samlede systemhukommelse til grafisk ydeevne. Systemhukommelse, der er forbeholdt skærmen, kan ikke bruges af andre programmer.
3
I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 5,1 GB af eMMC'en er dedikeret/allokeret til Chrome OSTM samt operativsystemets partitioner.
4 Trådløst adgangspunkt er påkrævet og skal købes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endelige. Hvis de endelige specifikationer afviger
fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på produktets mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.
5
Ikke alle strømforsyninger er tilgængelige i alle områder.
6
EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se registreringsstatus for hvert land på http://www.epeat.net. Brug søgeordsgeneratoren i HP's butik til at finde solcelletilbehør fra tredjeparter på www.hp.com/go/options
7 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
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www.hp.com/go/getupdated
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