Záznamový list

HP Chromebox G2
Jednoduchá a inteligentná práca s počítačom.
Zvýšte produktivitu v kancelárii i v
škole vďaka cenovo dostupnému
počítaču HP Chromebox, ktorý sa
jednoducho spravuje. Získajte rýchly
prístup k údajom a funkcie na
bezproblémovú spoluprácu s tímom
pomocou cloudového balíka G Suite
pre firmy a aplikácií pre systém
Android™ .
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Štíhly a ľahký zaoblený dizajn
● Získajte viac priestoru s pôsobivo malým zaobleným počítačom HP Chromebox, ktorý možno pripevniť. Zmestí sa takmer
kamkoľvek – napríklad za kompatibilný displej2, 3.
Vysoký výkon
● Poraďte si s viacerými pracovnými a školskými projektmi naraz vďaka výkonným procesorom Intel® 7. alebo 8. generácie4, až 16
GB pamäte a aplikáciám pre systém Android™1.
Jednoduché nastavenie
● Pomocou funkcií vzdialenej správy možno počítač HP Chromebox jednoducho nakonfigurovať ako virtuálnu pracovnú plochu,
kiosk alebo digitálny prezentačný systém v školách a firmách.
Univerzálne pripojenie a nabíjanie pomocou portu USB-C™5
● Pomocou voliteľného portu USB-C™ môžete nabíjať počítač HP Chromebox a príslušenstvo, pripojiť sa k voliteľnej rozširujúcej
stanici HP USB-C™5, ktorá umožňuje prepojiť porty a zariadenia, alebo pridať až dva voliteľné displeje 4K kompatibilné s
rozhraním USB-C™2 a zvýšiť tak produktivitu vďaka veľkej obrazovke.
Funkcie
● Systém Chrome OS™ má minimálne nároky na údržbu a poskytuje vysokú úroveň zabezpečenia a spravovateľnosti.
● Produktivita v kancelárii vytvorená pre firmy a navrhnutá pre tímy.1
● Cenovo dostupný počítač HP Chromebox môžete bez problémov používať ako digitálny prezentačný systém alebo samoobslužný
kiosk.
● Zrýchlite náročné podnikové aplikácie s voliteľným štvorjadrovým procesorom Intel® Core™ 8. generácie, až 16 GB pamäte a až
64 GB interného ukladacieho priestoru.4,5,6
● Držiak HP Quick Release umožňuje jednoducho pripevniť počítač HP Chromebox za vybrané displeje HP alebo na väčšinu rovných
povrchov.5,2
● Zostaňte produktívni vďaka rýchlemu spúšťaniu počítača, surfovaniu a online nástrojom.
● S počítačom HP Chromebox môžete jednoducho zmeniť usporiadanie personálu a skupín používateľov bez toho, aby ste museli
presúvať počítače.
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HP Chromebox G2
Tabuľka s technickými údajmi

Vyhotovenie

Mini

Dostupný operačný systém

Chrome OS™

Dostupné procesory1

Intel® Core™ i5-7300U s grafikou Intel® HD Graphics 620 (základná frekvencia 2,6 GHz, až 3,5 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Core™
i7-8650U s grafikou Intel® UHD Graphics 620 (základná frekvencia 1,9 GHz, až 4,2 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 8 MB, 4 jadrá); Intel® Celeron® 3865U s
grafikou Intel® HD Graphics 610 (1,8 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá)

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 16 GB DDR4-2400 SDRAM 2

Pamäťové sloty

2 SODIMM

Vnútorná pamäť

32 GB Maximálne 64 GB M.2 SSD3

Dostupná grafická karta

Integrovaná: Intel® UHD Graphics 610; Intel® HD Graphics 620
(Typ integrovanej grafiky závisí od procesora.)

Zvuk

Kodek Realtek ALC5662-CG, interný reproduktor, kombinovaný konektor pre mikrofón/slúchadlá

Možnosti komunikácie

LAN: Integrované Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM
WLAN: Kombinované dvojpásmové pripojenie Intel® Wireless-AC 7265 802.11ac (2 x 2) a Bluetooth® 4.2 (bez technológie vPro™)4

Rozširujúce sloty

1 čítačka SD kariet 3 v 1

Porty a konektory

Vpredu: 1 kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón; 2 porty USB 3.0; 1 čítačka SD kariet 3 v 1
Späť: 1 port HDMI; 1 napájací konektor; 1 port RJ-45; 1 port USB 3.0; 1 port USB Type-C™; 2 porty USB 2.0

Správa zabezpečenia

Zámok Kensington

Napájanie

65 W externý napájací adaptér, účinnosť až 85 %; 90 W externý napájací adaptér, účinnosť až 85 %5

Rozmery

14,93 x 14,93 x 4 cm

Hmotnosť

0,57 kg (Uvedená je najnižšia hmotnosť. Hmotnosť sa líši v závislosti od konfigurácie.)

Okolitý

Nízky obsah halogenidov7

Zhoda s normami energetickej certifikácia ENERGY STAR®; EPEAT® Silver6
efektívnosti
Záruka

Ročná obmedzená záruka (k dispozícii sú voliteľné balíky Care Pack, ktoré sa predávajú samostatne).
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HP Chromebox G2
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
3-ročná podpora spoločnosti
HP pre hardvér notebookov
na mieste v nasledujúci
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite podporu hardvéru v nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom spoločnosti HP po dobu 3 rokov.

Číslo produktu: UQ992E

Záznamový list

HP Chromebox G2
Poznámky v krátkych správach
1

Aplikácie pre systém Android sa predávajú samostatne a môžu vyžadovať predplatné a prístup na internet.
Displeje sa predávajú samostatne alebo ako voliteľné príslušenstvo.
Súprava na montáž sa predáva samostatne alebo ako voliteľné príslušenstvo.
4
Procesory Intel® Quad Core™ sú voliteľné. Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých používateľov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia
frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie, značka alebo pomenovanie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
5 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
6
V prípade úložného priestoru platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Pre softvér na obnovu systému môže byť vyhradených až 5,1 GB miesta na systémovom disku.
2
3

Technické špecifikácie zrieknutie
1

Viacjadrová architektúra pomáha zvýšiť výkon niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia
aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie, značka alebo pomenovanie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
2
Zdieľaná grafická pamäť (UMA) využíva časť celkovej systémovej pamäte na zobrazenie obrazu. Systémová pamäť určená na zobrazenie obrazu nie je k dispozícii pre iné programy.
3
V prípade úložného priestoru platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až 5,1 GB na jednotke eMMC je vyhradeného pre systém Chrome OS™ a jeho oddiely.
4 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod, ktorý sa predáva samostatne. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Parametre pre bezdrôtovú sieť 802.11ac WLAN sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa budú konečné parametre
odlišovať od orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť produktu komunikovať s inými zariadeniami v bezdrôtovej sieti 802.11ac WLAN.
5
Niektoré zdroje napájania sú dostupné len v niektorých oblastiach.
6
Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách je uvedený na stránke http://www.epeat.net. Solárnu nabíjačku nájdete zadaním kľúčového slova „generator“ do vyhľadávača v
obchode HP s príslušenstvom tretích strán na stránke www.hp.com/go/options.
7 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely získané po dodaní nemusia byť s nízkym obsahom halogenidov.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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