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HP Chromebox G2
Enkel og smart databehandling.
Øk produktiviteten på kontoret med en
rimelig og lettadministrert HP
Chromebox. Få enkel tilgang til data
og samarbeid uanstrengt med teamet
ved hjelp av nettskybaserte G Suite for
bedrifter og Android™-applikasjoner .
1

Slank og lett avrundet design
● Frigjør arbeidsplass med den imponerende lille, profilerte og stilige designen til HP Chromebox. Den passer inn nesten hvor som
helst, også bak en kompatibel skjerm2, 3.
Effektiv ytelse
● Håndter arbeid og skole gjennom fleroppgavekjøring med kraftige 7. eller 8. generasjons Intel®-prosessorer4, opptil 16 GB minne
og Android™-apper1.
Enkelt oppsett
● Eksterne administrasjonsfunksjoner gjør det enkelt å konfigurere HP Chromebox som et virtuelt skrivebord, en kiosk eller til
digital skilting i skoler og virksomheter.
Universell tilkobling og lading med USB-C™ 5
● Bruk USB-C™-porten til å lade HP Chromebox™ og tilbehør, eller koble til en valgfri HP USB-C™-dokk5 for port- og
enhetstilkobling eller legg til to valgfrie USB-C™-kompatible 4K-skjermer2 for økt produktivitet på en stor skjerm.
Med
● Chrome OS™ leverer en opplevelse med lavt vedlikeholdsbehov med god sikkerhet og enkel administrasjon.
● Kontorproduktivitet bygd for virksomheter og designet for team.1
● Digital skilting og selvbetjeningskiosker er en lek med den rimelige HP Chromebox.
● Bidra til økt hastighet for krevende forretningsapplikasjoner med en valgfri 8. generasjons, firekjerners Intel® Core™-prosessor,
opptil 16 GB minne og 64 GB intern lagring.4,5,6
● HPs monteringsbrakett med hurtigutløsning gjør montering og fjerning av HP Chromebox bak utvalgte HP-skjermer eller på de
fleste flate overflater til en lek.5,2
● Vær produktiv med rask oppstart, surfing og nettbaserte verktøy.
● Omorganiser personal- og brukergrupper uten å flytte maskiner med HP Chromebox.
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HP Chromebox G2
Spesifikasjonstabell

Formfaktor

Mini

Tilgjengelig operativsystem

Chrome OS™

Tilgjengelige prosessorer1

Intel® Core™ i5-7300U med Intel® HD Graphics 620 (2,6 GHz grunnfrekvens, opptil 3,5 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i7-8650U med
Intel® UHD Graphics 620 (1,9 GHz grunnfrekvens, opptil 4,2 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kjerner); Intel® Celeron® 3865U med Intel® HD Graphics 610 (1,8
GHz, 2 MB cache, 2 kjerner)

Maksimalt minne

Inntil 16 GB DDR4-2400 SDRAM 2

Minnespor

2 SODIMM

Internminne

32 GB Inntil 64 GB M.2 SSD3

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics 610; Intel® UHD Graphics 620
(Integrert grafikk avhenger av prosessor.)

Lyd

Realtek ALC5662-kodek, intern høyttaler, kombinert mikrofon-/ hodetelefonkontakt

Kommunikasjon

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

Utvidelsesspor

En 3-i-1 SD-kortleser

Porter og kontakter

Foran: 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 2 USB 3.0; 1 3-i-1-mediekortleser
Tilbake: 1 HDMI; 1 strømkontakt; 1 RJ-45; 1 USB 3.0; 1 USB Type-C™; 2 USB 2.0

Sikkerhetsadministrasjon

Kensington-lås

Strøm

65 W ekstern strømforsyning, opptil 85 % effektivitet; 90 W ekstern strømforsyning, opptil 85 % effektivitet5

Mål

14,93 x 14,93 x 4 cm

Vekt

0,57 kg (Laveste vekt registrert. Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Miljømessig

Lavhalogen7

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver6

Garanti

1 års begrenset garanti (valgfrie Care Pack-oppgraderinger er tilgjengelige, selges separat).
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HP Chromebox G2
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 3 år maskinvarestøtte på
stedet neste virkedag for
bærbar PC

Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: UQ992E
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HP Chromebox G2
Fotnoter
1

Android-apper selges separat og kan kreve et abonnement og Internett-tilgang.
Skjermer selges separat eller som tilleggsutstyr.
Monteringsutstyr selges separat eller som tilleggsfunksjon.
4
Intel® Quad Core™-prosessorer kommer som tillegg. Multicore er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens
varierer i henhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.
5 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
6
For lagringsstasjoner: 1 GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 5,1 GB av systemdisken er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
2
3

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1

Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av
maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.
2
Delt skjermminne (UMA) bruker deler av det totale systemminnet til skjermytelse. Systemminne som er satt av til video, er ikke tilgjengelig for andre programmer.
3
For lagringsstasjoner: 1 GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 5,1 GB av eMMC er holdt av til Chrome og operativsystempartisjoner.
4 Trådløst tilgangpunkt kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN foreligger i utkastform og er ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellige fra utkastet,
kan det påvirke den bærbare datamaskinens mulighet til å kommunisere med andre trådløse 802.11ac WLAN-enheter.
5
Alle typer strømforsyning er ikke tilgjengelige i alle regioner.
6
EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er forskjellig fra land til land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på http://www.epeat.net. Søk etter generator i HPs tredjepartsbutikk for tilbehør til solcellegeneratorer på
www.hp.com/go/options
7 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

© Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og
tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som
noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.
Bluetooth er et varemerke som tilhører rettighetsinnehaveren og brukes av HP Inc. på lisens. Google, Android, Chrome OS, Google Drive, og Google-logoen er
varemerker som tilhører Google Inc., og er brukt med tillatelse. Intel og Core er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets
datterselskaper i USA og/eller andre land. USB Type-C™ og USB-C™ er varemerker som tilhører USB Implementers Forum.
4AA7-2476NOE, April 2018

