Datasheet

HP Chromebox G2
Eenvoudig en slim werken op de computer.
Verhoog de productiviteit op kantoor
en op school met de betaalbare en
eenvoudig te beheren HP Chromebox.
U krijgt snel toegang tot gegevens en
kunt probleemloos met uw team
samenwerken met de
cloudgebaseerde G Suite voor
zakelijke en Android™-toepassingen .
1

Slank en licht gerond ontwerp
● Houd uw werkruimten vrij met het indrukwekkend kleine ergonomische en monteerbare design van de HP Chromebox. Deze past
bijna overal, ook achter een compatibel scherm2, 3.
Krachtige prestaties
● Neem werk- en schoolprojecten onder handen door te multitasken met krachtige Intel® 7e- of 8e-generatie processoren4, tot 16
GB geheugen en Android™-apps1.
Snelle setup
● Met functies voor extern beheer kunt u de HP Chromebox eenvoudig configureren als virtuele desktop, een kiosk of gebruiken
voor digitale ondertekening in scholen en ondernemingen.
Universele connectiviteit en opladen met USB-C™ 5
● Gebruik de optionele USB-C™-poort voor het opladen van uw HP Chromebox en accessoires, om verbinding te maken met een
optioneel HP USB-C™-dockingstation voor poort- en apparaataansluitingen of maximaal twee optionele USB-C™-compatibele
4K-displays2 voor productiviteit op een groot scherm.
Pluspunten
● Chrome OS™ is onderhoudsarm met beveiliging en beheermogelijkheden.
● Productiviteit op kantoor, gebouwd voor zaken en ontworpen voor teams.1
● Digitale ondertekening en zelfbedieningskiosken zijn heel eenvoudig met de betaalbare HP Chromebox.
● Help veeleisende bedrijfstoepassingen versnellen met een optionele 8e-generatie quadcore Intel® Core™-processor, tot 16 GB
geheugen en tot 64 GB interne opslag.4,5,6
● Met de HP Quick Release Mounting Bracket wordt het monteren en verwijderen van uw HP Chromebox achter bepaalde HP
displays of op de meeste platte oppervlakken heel eenvoudig.5,2
● Blijf productief met snelle opstart-, browse- en onlinetools.
● Herschik eenvoudig medewerkers en gebruikersgroepen zonder machines te verplaatsen met de HP Chromebox.
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HP Chromebox G2
Specificatietabel

Model

Mini

Beschikbaar besturingssysteem Chrome OS™
Beschikbare processors1

Intel® Core™ i5-7300U met Intel® HD Graphics 620 (2,6 GHz basisfrequentie, tot 3,5 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i7-8650U met Intel®
UHD Graphics 620 (1,9 GHz basisfrequentie, tot 4,2 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 8 MB cache, 4 cores); Intel® Celeron® 3865U met Intel® HD Graphics 610 (1,8 GHz, 2 MB
cache, 2 cores)

Maximum geheugen

Tot 16 GB DDR4-2400 SDRAM 2

Geheugenslots

2 SODIMM

Interne opslag

32 GB Tot 64 GB M.2 SSD3

Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerd: Intel® UHD Graphics 610; Intel® HD Graphics 620
(Geïntegreerde videokaart is afhankelijk van processor.)

Audio

Realtek ALC5662-CG codec, interne pieper, microfoon/hoofdtelefoon comboconnector

Communicatie

LAN: Geïntegreerd Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM
WLAN: Intel® dual-band Wireless-AC 7265 802.11ac (2x2) en Bluetooth® 4.2 combo, niet-vPro™4

Uitbreidingsslots

Eén 3-in-1 SD-kaartlezer

Poorten en connectoren

Voor: 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 2 USB 3.0; 1 3-in-1 SD-kaartlezer
Achter: 1 HDMI; 1 voedingsconnector; 1 RJ-45; 1 USB 3.0; 1 USB Type-C™; 2 USB 2.0

Beveiligingsbeheer

Kensington-slot

Voeding

65-watt externe poweradapter, tot 85% efficiëntie; 90-watt externe stroomadapter, tot 85% efficiëntie5

Afmetingen

14,93 x 14,93 x 4 cm

Gewicht

570 gr (Laagste gewicht genoteerd. Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Milieu

Laag-halogeen7

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver6

Garantie

1 jaar garantie (optionele Care Pack upgrades worden apart verkocht).
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HP Chromebox G2
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 3 jaar onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
notebooks

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite HW-support op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: UQ992E
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HP Chromebox G2
Messaging, voetnoten
1

Android-apps worden apart verkocht en vereisen mogelijk een abonnement en internettoegang.
Displays worden apart of als optie verkocht.
Montagehardware wordt apart of als optie verkocht.
4
Intel® Quad Core™-processors zijn optioneel. Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en
klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.
5 Wordt apart of als optie verkocht.
6
Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 5,1 GB van de systeemschijf is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
2
3

Technische specificaties disclaimers
1

Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de
applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.
2
Gedeeld videogeheugen (UMA) gebruikt een gedeelte van het totale systeemgeheugen voor videoprestaties. Systeemgeheugen dat gereserveerd is voor grafische prestaties is niet beschikbaar voor gebruik door andere programma's.
3
Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 5,1 GB van het eMMC is gereserveerd/gealloceerd voor het Chrome OSTM en OS-partities.
4 Draadloze toegangspunten zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties en zijn nog niet definitief. Indien de definitieve
specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van het product met andere 802.11ac WLAN-apparaten.
5
Niet elke stroomvoorziening is in elke regio beschikbaar.
6
EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie http://www.epeat.net voor de registratiestatus per land. Zoek in de HP winkel met 3e-partij-opties naar zonne-energieaccessoires: www.hp.com/go/options
7 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
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