Datablad

HP Chromebox G2
Enkel och smart datoranvändning.
Sätt fart på produktiviteten på arbetet
eller i skolan med en prisvärd och
lätthanterlig HP Chromebox. Få snabb
åtkomst till data och samarbeta
smidigt med kollegorna med hjälp av
molnbaserade företagslösningar från
G Suite och Android™-appar .
1

Slimmad, avrundad design
● Frigör arbetsyta med den kompakta, välformade HP Chromebox som är enkel att montera. Den får plats nästan överallt, till
exempel bakom kompatibla skärmar2, 3.
Kraftfull prestanda
● Hantera arbete eller skoluppgifter genom multitasking med kraftfull 7:e eller 8:e generationens Intel®-processor4, upp till 16 GB
minne och Android™-appar1.
Enkel installation
● Funktioner för fjärrhantering gör det enkelt att konfigurera HP Chromebox som virtuellt skrivbord eller kiosk. Den kan även
användas för digitala skyltar på skolor eller företag.
Universalanslutning och -laddning med USB-C™ 5
● Använd USB-C™-porten (tillval) för laddning av HP Chromebox och tillbehör, anslut till HP USB-C™ dockningsstation5 (tillval) för
port-/enhetsanslutning eller upp till två USB-C™-kompatibla 4K-skärmar2 (tillval) för produktion på storskärm.
Höjdpunkter
● Chrome OS™ är en säker och lätthanterlig lösning som kräver mycket lite underhåll.
● Produktivitet för företag i en användarvänlig design.1
● Digitala skyltar och självbetjäningskiosker blir enkla att hantera med den prisvärda HP Chromebox.
● Jobba snabbare med krävande affärsprogram med 8:e generationens fyrkärniga Intel® Core™-processor som tillval, upp till 16
GB minne samt upp till 64 GB intern lagring.4,5,6
● HP Quick Release-fästet gör det möjligt att montera HP Chromebox bakom utvalda skärmar från HP eller på de flesta plana ytor.
Det är även enkelt att ta bort den.5,2
● Förbli produktiv med snabb start, surf och onlineverktyg.
● Allokera om personal och användargrupper utan att behöva flytta utrustningen med HP Chromebox.
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HP Chromebox G2
Specifikationstabell

Format

Mini

Tillgängligt operativsystem

Chrome OS™

Tillgängliga processorer1

Intel® Core™ i5-7300U med Intel® HD Graphics 620 (2,6 GHz basfrekvens, upp till 3,5 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 3 MB cache, 2 kärnor); Intel® Core™ i7-8650U med
Intel® UHD Graphics 620 (1,9 GHz basfrekvens, upp till 4,2 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 kärnor); Intel® Celeron® 3865U med Intel® HD Graphics 610
(1,8 GHz, 2 MB cache, 2 kärnor)

Maximalt minne

Upp till 16 GB DDR4-2400 DRAM-minne 2

Minnesplatser

2 SODIMM

Intern lagring

32 GB Upp till 64 GB M.2 SSD3

Tillgänglig grafik

Inbyggd: Intel® HD Graphics 610; Intel® UHD Graphics 620
(Integrerad grafik beroende på processor.)

Ljud

Realtek ALC5662-CG kodek, intern beeper, kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag

Kommunikation

LAN: Integrerat Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM
WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac (2x2) och Bluetooth® 4.2 kombinerat, non-vPro™4

Expansionsfack

En 3-i-1 SD-kortläsare

Portar och anslutningar

Framsida: 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag; 2 USB 3.0; 1 3-i-1 SD-kortläsare
Tillbaka: 1 HDMI; 1 strömuttag; 1 RJ-45; 1 USB 3.0; 1 USB Type-C™; 2 USB 2.0

Säkerhetshantering

Kensington-lås

Strömförsörjning

65 W extern nätadapter, upp till 85 % effektivitet; 90 W extern nätadapter, upp till 85 % effektivitet5

Yttermått

14,93 x 14,93 x 4 cm

Vikt

0,57 kg (Lägsta vikt anges. Vikten varierar för olika konfigurationer.)

Miljö

Låg halogenhalt7

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver6

Garanti

1 års begränsad garanti (Care Pack-uppgraderingar finns tillgängliga som tillval, säljs separat).
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HP Chromebox G2
Tillbehör och tjänster (ingår ej)
HP 3 års maskinvarusupport
på plats nästa arbetsdag för
bärbara datorer

Under tre år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan lösas på
distans.

Produktnummer: UQ992E
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HP Chromebox G2
Fotnoter om meddelandetjänster
1

Android-appar säljs separat och kan kräva abonnemang och internetåtkomst.
Skärmar säljs separat eller som tillval.
Monteringsutrustning säljs separat eller som tillval.
4
Intel® Quad-Core™-processorer finns som tillval. Tekniken med flerkärniga processorer är utformad för att förbättra prestandan hos viss programvara. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens
varierar beroende på programmens arbetsbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.
5 Säljs separat eller som tillval.
6
För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är lägre. Upp till 5,1 GB av systemdisken är reserverad för programvara för systemåterställning.
2
3

Avsägelser angående tekniska specifikationer
1

Tekniken med flerkärniga processorer har utformats för att förbättra prestandan hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programmens
arbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.
2
Delat videominne (UMA) använder en del av det totala systemminnet för videoprestanda. Systemminne som är dedikerat för videoprestanda är inte tillgängligt för annan användning av andra program.
3
För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är lägre. Upp till 5,1 GB av eMMC är dedikerat/tilldelat till Chrome OSTM och OS-partitioner.
4 En trådlös åtkomstpunkt krävs, köp detta separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Specifikationerna för 802.11ac WLAN är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkastet kan det
påverka möjligheten för produkten att kommunicera med andra 802.11ac WLAN-enheter.
5
Inte all strömförsörjningsutrustning är tillgänglig i alla regioner.
6
EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Gå till http://www.epeat.net för att visa registreringsstatus efter land. Sök efter nyckelordsgenerator i HPs butik för tredjepartstillval för solcellsdrivna generatortillbehör
på www.hp.com/go/options
7 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
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