Φύλλο δεδομένων

HP Chromebox G2
Απλή και έξυπνη χρήση υπολογιστή.
Τονώστε την παραγωγικότητα στο
γραφείο και στο σχολείο με τον
οικονομικό και εύκολα διαχειριζόμενο
HP Chromebox. Εξασφαλίστε
γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα και
εύκολη συνεργασία με την ομάδα σας
χρησιμοποιώντας την οικογένεια
προγραμμάτων cloud G Suite for
business και εφαρμογές Android™ .
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Λιτή και ελαφριά στρογγυλεμένη σχεδίαση
● Αποδεσμεύστε τον χώρο εργασίας με την εντυπωσιακά μικρή και εργονομική σχεδίαση του HP Chromebox με δυνατότητα
στερέωσης. Χωράει σχεδόν παντού, ακόμα και πίσω από μια συμβατή οθόνη2, 3.
Ισχυρές επιδόσεις
● Διεκπεραιώστε εργασίες για τη δουλειά και το σχολείο με πολυδιεργασία, με επεξεργαστές Intel® 7ης ή 8ης γενιάς4, μνήμη έως
16 GB και εφαρμογές Android™1.
Εύκολη εγκατάσταση
● Τα χαρακτηριστικά απομακρυσμένης διαχείρισης διευκολύνουν τη διαμόρφωση του HP Chromebox ως εικονικού επιτραπέζιου
υπολογιστή, περίπτερου ή τη χρήση του για ψηφιακή σήμανση σε σχολεία και επιχειρήσεις.
Καθολική συνδεσιμότητα και φόρτιση με USB-C™ 5
● Χρησιμοποιήστε την προαιρετική θύρα USB-C™ για να φορτίζετε το HP Chromebox και τον βοηθητικό εξοπλισμό σας, συνδέστε
έναν προαιρετικό σταθμό σύνδεσης HP USB-C™5 για συνδεσιμότητα θυρών και συσκευών ή προσθέστε έως δύο προαιρετικές
οθόνες 4Κ2 συμβατές με USB-C™ για παραγωγικότητα μεγάλης οθόνης.
Χαρακτηριστικά
● Το Chrome OS™ προσφέρει χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης με ασφάλεια και δυνατότητες διαχείρισης.
● Παραγωγικότητα γραφείου κατασκευασμένη για επιχειρήσεις και σχεδιασμένη για ομάδες.1
● Η δημιουργία ψηφιακών σημάνσεων και περιπτώσεων αυτοεξυπηρέτησης γίνεται πολύ εύκολη με το οικονομικό HP
Chromebox.
● Επιταχύνετε τις απαιτητικές επιχειρηματικές εφαρμογές με προαιρετικό τετραπύρηνο επεξεργαστή Intel® Core™ 8ης γενιάς,
μνήμη έως 16 GB και εσωτερικό χώρο αποθήκευσης έως 64 GB.4,5,6
● Ο βραχίονας HP γρήγορης αποδέσμευσης απλοποιεί πάρα πολύ τη στερέωση και την αφαίρεση του HP Chromebox πίσω από
επιλεγμένες οθόνες HP ή στις περισσότερες επίπεδες επιφάνειες.5,2
● Παραμείνετε παραγωγικοί με γρήγορη εκκίνηση, περιήγηση και εργαλεία σε σύνδεση.
● Αναδιατάξτε εύκολα το προσωπικό και ομάδες χρηστών χωρίς να μετακινήσετε μηχανήματα με το HP Chromebox.
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HP Chromebox G2
Πίνακας προδιαγραφών

Μορφή

Mini

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Chrome OS™

Διαθέσιμοι επεξεργαστές1

Intel® Core™ i5-7300U με κάρτα γραφικών Intel® HD 620 (βασική συχνότητα 2,6 GHz, έως 3,5 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες); Intel® Core™
i7-8650U με κάρτα γραφικών Intel® UHD 620 (βασική συχνότητα 1,9 GHz, έως 4,2 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 8 MB, 4 πυρήνες); Intel® Celeron® 3865U
με κάρτα γραφικών Intel® HD 610 (1,8 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες)

Μέγιστη μνήμη

Έως 16 GB DDR4-2.400 SDRAM 2

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

32 GB Έως 64 GB Μονάδα στερεάς κατάστασης M.23

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα: Κάρτα γραφικών Intel® HD 610; Κάρτα γραφικών Intel® UHD 620
(Τα ενσωματωμένα γραφικά εξαρτώνται από τον επεξεργαστή.)

Ήχος

Κωδικοποιητής Realtek ALC5662-CG, εσωτερικός βομβητής, σύνθετη υποδοχή μικροφώνου/ακουστικών

Επικοινωνίες

LAN: Ενσωματωμένη Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM
WLAN: Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac (2x2) και Bluetooth® 4.2, μη vPro™4

Υποδοχές επέκτασης

Μία συσκευή ανάγνωσης καρτών SD 3 σε 1

Θύρες και υποδοχές

Μπροστά: 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου; 2 USB 3.0; 1 συσκευή ανάγνωσης καρτών SD 3 σε 1
Πίσω: 1 HDMI; 1 υποδοχή τροφοδοσίας; 1 RJ-45; 1 USB 3.0; 1 USB Type-C™; 2 USB 2.0

Διαχείριση ασφάλειας

Κλειδαριά Kensington

Ισχύς

Εξωτερικό τροφοδοτικό 65 Watt, απόδοση έως 85%; Εξωτερικό τροφοδοτικό 90 Watt, απόδοση έως 85%5

Διαστάσεις

14,93 x 14,93 x 4 cm

Βάρος

0,57 kg (Σημειώνεται το μικρότερο βάρος. Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο7

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver6

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (διατίθενται προαιρετικές αναβαθμίσεις Care Pack που πωλούνται ξεχωριστά).
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HP Chromebox G2
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Επιτόπια υποστήριξη HP για
3 έτη με απόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα για
φορητό υπολογιστή

Λάβετε επιτόπια υποστήριξη εξοπλισμού για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο
τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: UQ992E
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HP Chromebox G2
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
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Οι εφαρμογές Android πωλούνται ξεχωριστά και ενδέχεται να απαιτούν εγγραφή και πρόσβαση στο Ίντερνετ.
Οι οθόνες πωλούνται ξεχωριστά ή ως προαιρετική επιλογή.
Ο εξοπλισμός στερέωσης πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
4
Οι επεξεργαστές Intel® Quad Core™ είναι προαιρετικοί. Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από
αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης, η εμπορική ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν
αποτελούν μέτρηση υψηλής απόδοσης.
5 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
6
Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 5,1 GB του δίσκου συστήματος είναι δεσμευμένα για το λογισμικό επαναφοράς συστήματος.
2
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1

Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του
ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης, η εμπορική ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν αποτελούν μέτρηση υψηλής απόδοσης.
2
Η κοινόχρηστη μνήμη βίντεο (UMA) χρησιμοποιεί μέρος της συνολικής μνήμης του συστήματος για την απόδοση βίντεο. Η μνήμη συστήματος που προορίζεται αποκλειστικά για την απόδοση της εικόνας δεν είναι διαθέσιμη για χρήση από άλλα προγράμματα.
3
Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 5,1 GB της eMMC χρησιμοποιούνται από το Chrome OSTM και τα διαμερίσματά του λειτουργικού συστήματος.
4 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης το οποίο πωλείται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. Οι προδιαγραφές του 802.11ac WLAN είναι προσωρινές και δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εάν οι
τελικές προδιαγραφές διαφέρουν από τις προσωρινές, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα του προϊόντος να επικοινωνεί με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν 802.11ac WLAN.
5
Δεν διατίθενται όλα τα τροφοδοτικά σε κάθε περιοχή.
6 Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση πιστοποίησης ανά χώρα/περιοχή, δείτε: http://www.epeat.net. Αναζητήστε τη λέξη-κλειδί "γεννήτρια" στο κατάστημα προαιρετικού εξοπλισμού
τρίτων κατασκευαστών της HP για εξοπλισμό ηλιακής ενέργειας στη διεύθυνση www.hp.com/go/options
7 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα υπόλοιπα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα
σε αλογόνο.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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