Taulukot

HP Chromebox G2
Yksinkertaista ja älykästä tietojenkäsittelyä.
Paranna toimiston tuottavuutta
edullisella ja helposti hallittavalla HP
Chromebox -laitteella. Pääset helposti
käsiksi tietoihisi ja voit työskennellä
vaivatta tiimisi kanssa käyttämällä
pilvipohjaisia G Suite -yrityssovelluksia
ja Android™-sovelluksia .
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Ohut ja kevyt pyöristetty muotoilu
● Vapauta työtilaa vaikuttavan pienikokoisella, tyylikkäällä ja kiinnitettävällä HP Chromebox -laitteella. Se sopii lähes kaikkialle, jopa
yhteensopivan näytön taakse2, 3.
Tehokkuutta ja suorituskykyä
● Työ- ja kouluprojekteissa voit hyödyntää moniajotehoa, joka perustuu suorituskykyisiin 7:nnen tai 8. sukupolven
Intel®-prosessoreihin4, jopa 16 Gt:n muistiin ja Android™-sovelluksiin1.
Helppo asennus
● Etähallintatoimintojen ansiosta HP Chromebox voidaan määrittää helposti virtuaaliseksi työpöydäksi, päätteeksi tai infonäyttöä
varten kouluissa ja yrityksissä.
Monipuolinen liitettävyys ja lataaminen USB-C™-portin 5 kautta
● Käyttämällä USB-C™-liitäntää voit ladata HP Chromebox -laitteesi ja lisälaitteesi, muodostaa yhteyden valinnaiseen HP:n
USB-C™-telakkaan5, joka tarjoaa portti- ja laiteyhteysvaihtoehtoja, tai lisätä järjestelmään jopa kaksi valinnaista suurikokoista
USB-C™-yhteensopivaa 4K-näyttöä2.
Ominaisuudet
● Chrome OS™ on tietoturvallinen ja helposti hallittava vähän ylläpitoa vaativa käyttöjärjestelmä.
● Yrityksille rakennettua ja tiimeille suunniteltua toimistotuottavuutta1
● Infonäytön ja itsepalvelupäätteen käyttäminen sujuu vaivattomasti HP Chromeboxilla.
● Nopeuta vaativia yrityssovelluksia valinnaisella 8. sukupolven neliytimisellä Intel® Core™ -prosessorilla, jopa 16 Gt:n muistilla ja
jopa 64 Gt:n sisäisellä tallennustilalla.4,5,6
● HP-pika-asennuskiinnikkeen ansiosta HP Chromeboxin kiinnitys yhteensopivien HP-näyttöjen taakse käy käden käänteessä.5,2
● Pidä tuottavuus korkeana nopeilla käynnistys-, selaus- ja verkkotyökaluilla.
● HP Chromeboxin ansiosta voit järjestellä henkilöstöä ja käyttäjäryhmiä helposti liikuttamatta laitteita.
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HP Chromebox G2
Taulukko teknisistä tiedoista

Koko

Mini

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

Chrome OS™

Saatavilla olevat suorittimet1

Intel® Core™ i5-7300U (peruskellotaajuus 2,6 GHz, jopa 3,5 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä) ja Intel® HD Graphics 620 -näytönohjain; Intel® Core™
i7-8650U (peruskellotaajuus 1,9 GHz, jopa 4,2 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 8 Mt:n välimuisti, 4 ydintä) ja Intel® UHD Graphics 620 -näytönohjain; Intel® Celeron® 3865U (1,8
GHz, 2 Mt:n välimuisti, 2 ydintä) ja Intel® HD Graphics 610 -näytönohjain

Muistin enimmäismäärä

Enintään 16 Gt:n DDR4-2400 SDRAM 2

Muistipaikat

2 SODIMM

Sisäinen tallennustila

32 Gt Enintään 64 Gt M.2 SSD3

Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Integroitu: Intel® UHD Graphics 610; Intel® HD Graphics 620
(Integroitu näytönohjain riippuu prosessorista.)

Ääni

Realtek ALC5662-CG -koodekki, sisäinen kaiutin, mikrofoni-kuulokeyhdistelmäliitäntä

Tietoliikenne

LAN: Sisäinen Realtek RTL8151GH-CG GbE
LANGATON LÄHIVERKKO: Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac (2×2)- ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä, non-vPro™4

Laajennuspaikat

Kolmen korttityypin SD-kortinlukija

Portit ja liittimet

Etuosa: 1 kuuloke-mikrofoniyhdistelmäliitäntä; 2 USB 3.0 -porttia, 1 3-in-1-muistikortinlukija (SD)
Takaosa: 1 HDMI-portti; 1 virtaliitin; 1 RJ-45-portti, 1 USB 3.0 -portti, 1 USB Type-C™ -portti; 2 USB 2.0 -porttia

Suojauksen hallinta

Kensington-lukko

Virta

Ulkoinen 65 watin virtalähde, hyötysuhde jopa 85 %; Ulkoinen 90 watin virtalähde, hyötysuhde jopa 85 %5

Mitat

14,93 × 14,93 × 4 cm

Paino

0,57 kg (Pienin paino mainittu. Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Ympäristö

Vähähalogeeninen7

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver6

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (valinnaisia Care Pack -päivityksiä saatavana erikseen).
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HP Chromebox G2
Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n 3 vuoden laitteistotuki
kannettaville tietokoneille
seuraavana arkipäivänä
paikan päällä

Kolmen vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan
päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: UQ992E
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Viestin alaviitteet
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Android-sovellukset myydään erikseen, ja ne voivat vaatia tilauksen ja internetyhteyden.
Näytöt myydään erikseen tai lisävarusteena.
Asennustarvikkeet myydään erikseen tai lisävarusteena.
4
Intel® Quad Core™ -prosessorit ovat valinnaisia. Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat
sovellusten työkuorman sekä laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi, tuotemerkki ja/tai nimi ei ilmaise parempaa suorituskykyä.
5 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
6
Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Enintään 5,1 Gt järjestelmälevystä on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.
2
3

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1

Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman sekä laitteisto- ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi, tuotemerkki ja/tai nimi ei ilmaise suorituskykyä.
2
Yhteinen näyttömuisti (UMA) käyttää osaa järjestelmämuistista näyttömuistina. Videon toistoa varten varattu järjestelmämuisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä muihin tarkoituksiin.
3
Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Enintään 5,1 Gt eMMC-muistista on varattu Chromen OSTM- ja järjestelmäosioille.
4 Langattomat tukiasemat myydään erikseen. Julkisten langattomien liityntäpisteiden käytettävyys on rajoitettua. Langattoman 802.11ac WLAN -verkon tekniset tiedot ovat luonnosvaiheessa, eivät lopullisia. Lopullisten teknisten tietojen poikkeaminen
luonnostiedoista voi vaikuttaa tuotteen kykyyn olla yhteydessä muiden 802.11ac WLAN -laitteiden kanssa.
5
Kaikki virtalähteet eivät ole saatavilla kaikilla alueilla.
6
EPEAT®-rekisteröity tietyillä alueilla. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta http://www.epeat.net. Etsi aurinkokennokäyttöisiä varusteita hakusanalla ”generator” (generaattori) HP:n muiden valmistajien
lisävarustekaupasta osoitteesta www.hp.com/go/options
7 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
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