Veri sayfası

HP Chromebox G2
Kolay ve akıllı bilgi işlem.
Uygun fiyatlı ve yönetimi kolay olan HP
Chromebox sayesinde okul ve iş
yerinizde üretkenliği zirveye
taşıyabilirsiniz. İş ve Android™
uygulamaları için bulut tabanlı G
Suite'i kullanarak verilere hızlı erişim
sağlayabilir ve ekibinizle zahmetsizce
birlikte çalışabilirsiniz.
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Yatık ve hafif yuvarlatılmış tasarım
● HP Chromebox'ın dikkat çekici ölçüde küçük, çerçeveli ve monte edilebilir tasarımı sayesinde çalışma alanlarınızda yer kazanın.
Hemen her yere sığar, hatta uyumlu bir ekranın ardına bile.2, 3
Güçlü performans
● Güçlü Intel® 7'nci veya 8'inci nesil işlemciler,4 16GB'a kadar bellek ve Android™ uygulamaları1 sayesinde okul ve iş projelerini
kolayca halledin.
Kolay kurulum
● Uzaktan yönetim özellikleri, HP Chromebox'ı sanal masaüstü, kiosk olarak yapılandırmayı veya okul ve işletmelerde dijital tabela
olarak kullanmayı kolaylaştırır.
USB-C™ 5 ile evrensel bağlantı ve şarj
● HP Chromebox ve aksesuarlarını şarj etmek için isteğe bağlı USB-C™ bağlantı noktasını kullanın, bağlantı noktası ve aygıt
bağlantıları için isteğe bağlı HP USB-C™ Yerleştirme İstasyonu'na5 ya da büyük ekranda üretkenlik için iki adede kadar isteğe bağlı
USB-C™ uyumlu 4K ekrana2 bağlayın.
Özellikler
● Chrome OS™ güvenlik ve yönetim olanaklarıyla az bakım gerektiren deneyim sunar.
● İşletmeler için üretilmiş ve ekipler için tasarlanmış ofis üretkenliği.1
● Uygun fiyatlı HP Chromebox ile dijital tabelalar ve self servis kiosklar elinizin altında.
● İsteğe bağlı 8'inci Nesil dört çekirdekli Intel® Core™ işlemci, 16 GB'a kadar bellek ve 64 GB'a kadar depolama alanı sayesinde, zorlu
iş uygulamalarının hızlanmasına yardımcı olur.4,5,6
● HP Quick Release Montaj Bağlantı Parçası, HP Chromebox'ı belirli HP ekranlara veya çoğu düz yüzeye kolay takıp çıkarmanızı
sağlar.5,2
● Hızlı önyükleme, tarama ve çevrimiçi araçlar sayesinde verimliliğinizi koruyun.
● HP Chromebox ile makineleri taşımaya gerek kalmadan çalışanları ve kullanıcı gruplarını kolayca yeniden düzenleyin.

Veri sayfası

HP Chromebox G2
Teknik Özellikler Tablosu

Form faktörü

Mini

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Chrome OS™

Kullanılabilir İşlemciler1

Intel® Core™ i5-7300U ile Intel® HD Grafik Kartı 620 (2,6 GHz taban frekansı, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,5 GHz'e kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i7-8650U ile
Intel® UHD Grafik Kartı 620 (1,9 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,2 GHz'e kadar, 8 MB önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Celeron® 3865U ile Intel® HD Grafik Kartı 610
(1,8 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Azami Bellek

En fazla 16 GB DDR4-2400 SDRAM 2

Bellek yuvaları

2 SODIMM

Dahili depolama

32 GB En fazla 64 GB M.2 SSD3

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® UHD Grafik Kartı 610; Intel® HD Grafik Kartı 620
(Tümleşik grafik kartı işlemciye bağlı olarak değişir.)

Ses

Realtek ALC5662-CG codec, dahili hoparlör, birleşik mikrofon/kulaklık jakı

İletişim

LAN: Tümleşik Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM
WLAN: Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 7265 802.11ac (2x2) ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi, vPro™ olmayan4

Genişletme Yuvaları

Bir 3'ü 1 arada SD kart okuyucusu

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

Ön: 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 2 USB 3.0; Bir 3'ü 1 arada SD kart okuyucusu
Geri: 1 HDMI; 1 güç konektörü; 1 RJ-45; 1 USB 3.0; 1 USB Type-C™; 2 USB 2.0

Güvenlik Yönetimi

Kensington kilidi

Güç

65 W harici güç adaptörü, %85’e kadar verimlilik; 90 W harici güç adaptörü, %85’e kadar verimlilik5

Boyutlar

14,93 x 14,93 x 4 cm

Ağırlık

0,57 kg (Bilinen en düşük ağırlık. Ağırlık yapılandırmaya göre değişir.)

Çevresel

Düşük halojen7

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı; EPEAT® Silver6

Garanti

1 yıllık sınırlı garanti (isteğe bağlı Care Pack yükseltmeleri mevcuttur, ayrı satılır).
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HP Chromebox G2
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 3 yıllık Dizüstü
Bilgisayarlar için Sonraki İş
Günü Yerinde Donanım
Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 3 yıl boyunca sonraki iş günü yerinde Donanım Desteği alın.

Ürün numarası: UQ992E

Veri sayfası

HP Chromebox G2
Mesaj Altbilgileri
1

Android Uygulamaları ayrı satılır ve abonelik ve internet erişimi gerektirebilir.
Ekranlar ayrı olarak veya isteğe bağlı bir özellik olarak satılır.
Montaj donanımı ayrı veya isteğe bağlı bir özellik olarak satılır.
4
Intel® Quad Core™ işlemciler isteğe bağlıdır. Çoklu çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını yükseltmek için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat
frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntemi, daha yüksek performans için bir ölçüt değildir.
5 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
6
Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem diskinin en fazla 5,1 GB'lık bir bölümü sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
2
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1

Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve
yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntemi daha yüksek performans ölçütü değildir.
2
Paylaşılan video belleği (UMA), video performansı için toplam sistem belleğinin bir kısmını kullanır. Video performansına ayrılmış sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.
3
Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. eMMC'nin 5,1 GB'a kadar bir kısmı Chrome OS işletim sistemi ve bölümlerine atanmıştır/ayrılmıştır.
4 Kablosuz erişim noktası gereklidir ve ayrı olarak satılır. Kullanılabilecek kamusal kablosuz erişim noktaları sınırlıdır. 802.11ac WLAN belirtimleri taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai belirtimlerin taslak belirtimlerden farklı olması durumunda ürünün diğer
802.11ac WLAN aygıtlarıyla iletişim kurma özelliği etkilenebilir.
5
Tüm güç kaynakları tüm bölgelerde kullanılamaz.
6
Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için bkz http://www.epeat.net. Güneş enerjisi üretme aksesuarları için www.hp.com/go/options adresinde bulunan HP'nin üçüncü taraf seçenekler
mağazasında jeneratör anahtar kelimesiyle arama yapın.
7 Harici güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
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