Folha de Dados

HP Chromebox G2
Computação simples e inteligente.
Aumente a produtividade no escritório
e na escola com o HP Chromebox, um
dispositivo acessível e fácil de gerir.
Aceda rapidamente a dados e colabore
facilmente com a sua equipa,
utilizando o G Suite baseado na
nuvem para empresas e aplicações
Android™ .
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Design funcional e ligeiramente arredondado
● Usufrua de espaços de trabalho mais amplos, com o incrivelmente pequeno e elegante HP Chromebox que pode ser facilmente
instalado em vários locais. É facilmente instalado em praticamente qualquer lado, incluindo na parte de trás de um monitor
compatível2,3.
Desempenho potente
● Conclua facilmente os projetos da escola e do trabalho ao executar várias tarefas em simultâneo com processadores Intel® de
7.ª ou 8.ª geração4, até 16 GB de memória e aplicações Android™1.
Configuração simples
● As funcionalidades de gestão remota fazem com que seja fácil configurar o HP Chromebox como um ambiente de trabalho
virtual, um quiosque ou um dispositivo para sinalética digital em estabelecimentos de ensino e empresas.
Conectividade universal e carregamento através de USB-C™5
● Utilize a porta USB-C™ opcional para carregar o seu HP Chromebox e acessórios, ligar uma Estação de Ancoragem HP com
USB-C™ opcional5 para portas e conectividade de dispositivos ou ligar até dois monitores 4K2 compatíveis com ligação USB-C™
opcionais para maior produtividade num ecrã de grandes dimensões.
Características
● O Chrome OS™ oferece uma experiência de manutenção reduzida com segurança e facilidade de gestão.
● Produtividade de escritório para empresas e equipas.1
● Sinalética digital e quiosques self-service tornam-se simples com o acessível HP Chromebox.
● Execute rapidamente aplicações empresariais exigentes, com um processador Intel® Core™ Quad-Core de 8.ª geração opcional,
até 16 GB de memória e até 64 GB de armazenamento interno.4,5,6
● O Suporte de Montagem HP com Mecanismo de Libertação Rápida facilita a instalação e a remoção do seu HP Chromebox na
parte traseira de determinados Monitores HP ou da maioria das superfícies planas.5,2
● Mantenha a produtividade com ferramentas online, de arranque rápido e de navegação.
● Com o HP Chromebox, reorganize facilmente pessoal e grupos de utilizadores sem necessidade de mover dispositivos.
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HP Chromebox G2
Tabela de especificações

Factor de forma

Mini

Sistema operativo disponível

Chrome OS™

Processadores disponíveis1

Intel® Core™ i5-7300U com Placa gráfica Intel® HD 620 (2,6 GHz de frequência base, até 3,5 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ i7-8650U
com Placa gráfica Intel® UHD 620 (1,9 GHz de frequência base, até 4,2 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, 8 MB de cache, 4 núcleos); Intel® Celeron® 3865U com Placa gráfica
Intel® HD 610 (1,8 GHz, 2 MB de cache, 2 núcleos)

Memória Máxima

Até SDRAM DDR4-2400 de 16 GB 2

Slots de memória

2 SODIMM

Armazenamento interno

32 GB Até 64 GB SSD M.23

Placa gráfica disponível

Integrada: Placa gráfica Intel® UHD 610; Placa gráfica Intel® HD 620
(A placa gráfica integrada dependerá do processador.)

Áudio

Codec Realtek ALC5662-CG, beeper interno, tomada combinada para microfone/auscultadores

Comunicações

LAN: Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM integrada
WLAN: Adaptador combinado Intel® Dual Band Sem Fios-AC 7265 802.11ac (2x2) com Bluetooth® 4.2 (sem vPro™)4

Slots de Expansão

1 Leitor de cartões SD 3 em 1

Portas e Ligações

Parte frontal: 1 Tomada combinada para auscultadores/microfone; 2 Portas USB 3.0; 1 Leitor de cartões SD 3 em 1
Parte traseira: 1 Porta HDMI; 1 Conector de alimentação; 1 Porta RJ-45; 1 Porta USB 3.0; 1 Porta USB Type-C™; 2 Portas USB 2.0

Gestão de Segurança

Fecho Kensington

Energia/Alimentação

Adaptador externo (65 W), até 85% de eficiência; Adaptador externo (90 W), até 85% de eficiência5

Dimensões

14,93 x 14,93 x 4 cm

Peso

0,57 kg (Peso mais baixo indicado. O peso varia consoante a configuração.)

Meio ambiente

Baixo halogéneo7

Conformidade com standards
de eficiência energética

Com certificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver6

Garantia

Garantia limitada de 1 ano (as atualizações para HP Care Packs estão disponíveis como opção e são vendidas em separado).
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Suporte de hardware HP, 3
anos, no dia útil seguinte no
local para portáteis

Obtenha 3 anos de suporte de hardware para o seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, prestado por
um técnico qualificado da HP, caso não seja possível resolver o problema de forma remota.

Número do produto: UQ992E
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Rodapés com mensagens
1

As aplicações Android são vendidas em separado e poderão requerer uma subscrição e acesso à Internet.
Os monitores são vendidos em separado ou como uma funcionalidade opcional.
O hardware de montagem é vendido em separado ou como uma funcionalidade opcional.
4
Os processadores Intel® Core™ Quad-Core são opcionais. A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da
utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do relógio variam consoante a carga de trabalho das aplicações e as configurações de hardware e software. A numeração, marca e/ou designação da Intel não é uma medição de um desempenho mais
elevado.
5 Vendido separadamente ou adquirido como função opcional.
6
Para unidades de armazenamento, GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 5,1 GB do disco de sistema estão reservados para software de recuperação do sistema.
2
3

Especificações técnicas renúncias
1

A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do
relógio variam consoante o volume de trabalho das aplicações e consoante as configurações de hardware e software. A numeração, marca e/ou designação da Intel não é uma medição de um desempenho mais elevado.
2
A memória de vídeo partilhada (UMA) utiliza parte da memória total do sistema para oferecer melhor desempenho de vídeo. A memória do sistema dedicada ao desempenho de vídeo fica indisponível para outro tipo de utilização por outros programas.
3
Para unidades de armazenamento, GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 5,1 GB do eMMC são dedicados/atribuídos ao sistema operativo e a partições do sistema operativo e do Chrome OS™.
4 É necessário um ponto de acesso sem fios, sendo este vendido em separado. A disponibilidade de pontos de acesso públicos sem fios é limitada. As especificações da WLAN 802.11ac são especificações previstas e não finais. Se as especificações finais forem
diferentes das especificações previstas, tal poderá afetar a capacidade de comunicação do produto com outros dispositivos WLAN 802.11ac.
5
Nem todos as fontes de alimentação estão disponíveis em cada região.
6 Registo do EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para consultar o estado de registo por país, aceda a http://www.epeat.net. Na loja online de opções HP de acessórios de terceiros, procure no separador de pesquisa por acessórios de
gerador solar em www.hp.com/go/options.
7 As fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, outros cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de manutenção obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
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