Podatkovni list

HP Chromebox G2
Enostavno in pametno računalništvo.
S cenovno ugodnim računalnikom HP
Chromebox, ki ga je lahko upravljati,
izboljšajte storilnost v pisarni in šoli. Z
uporabo na oblaku temelječe zbirke G
Suite za podjetja in aplikacij Android™
si zagotovite hiter dostop do podatkov
in preprosto sodelovanje s svojo ekipo.
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Tanko in rahlo zaobljeno oblikovanje
● Z osupljivo majhnim in privlačno oblikovanim računalnikom HP Chromebox, ki ga je mogoče namestiti na nosilec, si zagotovite
več delovnega prostora. Prilega se skoraj na katero koli mesto, tudi za združljivi monitor2, 3.
Močno delovanje
● Z večopravilnostjo, ki jo zagotavljajo zmogljivi procesorji Intel® sedme ali osme generacije4, do 16 GB pomnilnika in aplikacije
Android™1, opravite službene in šolske projekte.
Preprosta namestitev
● Funkcije upravljanja na daljavo omogočajo preprosto konfiguriranje računalnika HP Chromebox kot navideznega namizja, kioska
ali naprave za digitalno podpisovanje v šolah in podjetjih.
Univerzalna povezljivost in polnjenje s priključkom USB-C™ 5
● Dodatni priključek USB-C™ omogoča polnjenje računalnika HP Chromebox in pripomočkov, povezavo z dodatno priklopno postajo
HP USB-C™5 za povezljivost vrat in naprav ali dodajanje do dveh dodatnih zaslonov 4K, združljivih s standardom USB-C™2 za
storilnost na velikem zaslonu.
Posebnosti
● Chrome OS™ zagotavlja varno in vodljivo izkušnjo z malo vzdrževanja.
● Pisarniška storilnost, izdelana za podjetja in oblikovana za ekipe.1
● Cenovno ugoden računalnik HP Chromebox omogoča preprosto digitalno podpisovanje in samopostrežne kioske.
● Z dodatnim štirijedrnim procesorjem Intel® Core™ osme generacije, do 16 GB pomnilnika in do 64 GB notranje shrambe
pomagajte pospešiti zahtevne poslovne aplikacije.4,5,6
● Montažni nosilec HP Quick Release vam bo v pomoč pri hitri namestitvi računalnika HP Chromebox za določene monitorje HP ali
na večino ravnih površin ali pri odstranitvi z njih.5,2
● Ostanite učinkoviti s hitrim zagonom, iskanjem in spletnimi orodji.
● Z računalnikom HP Chromebox lahko preprosto prerazporedite osebje in skupine uporabnikov, ne da bi premaknili računalnike.
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HP Chromebox G2
Tabela specifikacij

Lastnosti oblike

Mini

Razpoložljiv operacijski sistem Chrome OS™
Razpoložljivi procesorji1

Procesor Intel® Core™ i5-7300U z grafično kartico Intel® HD 620 (osnovna frekvenca 2,6 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost tudi do 3,5 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); procesor
Intel® Core™ i7-8650U z grafično kartico Intel® UHD 620 (osnovna frekvenca 1,9 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost tudi do 4,2 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra); procesor Intel®
Celeron® 3865U z grafično kartico Intel® HD 610 (1,8 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Največja velikost pomnilnika

Največ 16 GB pomnilnika DDR4-2400 SDRAM 2

Pomnilniške reže

2 SODIMM

Notranji pomnilnik

32 GB Največ 64 GB Pogon SSD M.23

Razpoložljiva grafika

Vgrajeno: Grafična kartica Intel® UHD 610; grafična kartica Intel® HD 620
(Vgrajena grafična kartica je odvisna od procesorja.)

Zvočna kartica

Kodek Realtek ALC5662-CG, notranji pozivnik, kombinirani priključek za slušalke/mikrofon

Komunikacije

LAN: Vgrajena mrežna kartica RTL8151GH-CG GbE LOM
WLAN: Kombinirani brezžični vmesnik Intel® s podporo za dve frekvenčni območji AC 7265 802.11ac (2 x 2) s funkcijo Bluetooth® 4.2, ki ni različice vPro™4

Razširitvene reže

En bralnik kartic SD, ki združuje tri izdelke v enem

Vrata in priključki

Spredaj: 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 2 priključka USB 3.0; 1 bralnik kartic SD, ki združuje tri izdelke v enem
Zadaj: 1 priključek HDMI; 1 priključek za napajanje; 1 priključek RJ-45; 1 priključek USB 3.0; 1 priključek USB Type-C™; 2 priključka USB 2.0

Upravljanje varnosti

Ključavnica Kensington

Napajanje

65-vatni zunanji napajalnik, do 85-odstotna učinkovitost; 90-vatni zunanji napajalnik, do 85-odstotna učinkovitost5

Mere

14,93 x 14,93 x 4 cm

Teža

0,57 kg (Zabeležena je najnižja teža. Teža je odvisna od konfiguracije.)

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi7

Ustreznost za električno
učinkovitost

Certifikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver6

Garancija

Enoletna omejena garancija (na voljo so nadgradnje paketov Care Pack, ki so naprodaj ločeno).
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HP Chromebox G2
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
3-letna podpora HP za
strojno opremo prenosnih
računalnikov naslednji delovni
dan na mestu uporabe

Zagotovite si triletno možnost podpore za strojno opremo računalnika naslednji delovni dan na mestu uporabe, ki jo
zagotovi pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.

Številka izdelka: UQ992E
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HP Chromebox G2
Opombe k sporočilom
1

Aplikacije za Android so naprodaj ločeno in lahko zahtevajo naročnino in dostop do interneta.
Monitorji so naprodaj ločeno ali kot dodatna funkcija.
Strojna oprema za montažo je naprodaj ločeno ali kot dodatna funkcija.
4
Procesorji Intel® Quad Core™ so dodatni. Tehnologija več jeder je namenjena izboljšanju delovanja določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se
spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja, znamk in/ali poimenovanja podjetja Intel ni merilo za višjo zmogljivost.
5 Naprodaj posebej ali kot dodatna funkcija.
6
Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 5,1 GB sistemskega diska je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena obnovitvi sistema.
2
3

Tehnične specifikacije zanikanja
1

Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in
konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja, znamk in/ali poimenovanja podjetja Intel ni merilo za višjo zmogljivost.
2
Video pomnilnik v skupni rabi (UMA) uporablja del skupnega sistemskega pomnilnika za delovanje videa. Sistemski pomnilnik, namenjen grafiki, ni na voljo drugim programom.
3
Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 5,1 GB shrambe eMMC je namenjeno/dodeljeno za Chrome OSTM in particije operacijskega sistema.
4 Zahtevana je brezžična dostopna točka, ki je naprodaj ločeno. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Specifikacije za WLAN 802.11ac so samo osnutek in niso končne. Če se končne specifikacije razlikujejo od osnutka, to lahko vpliva na
zmožnost komunikacije izdelka z drugimi napravami WLAN 802.11ac.
5
Vsi napajalniki niso na voljo v vseh regijah.
6
Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT je odvisno od države. Za stanje registriranja po posameznih državah pojdite na spletno mesto http://www.epeat.net. Na naslovu www.hp.com/go/options v HP-jevi trgovini z izdelki drugih
ponudnikov v generatorju iskalnih ključnih besed poiščite pripomočke solarnega generatorja
7 Zunanji napajalniki, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogena. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogena.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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