Dataark

HP EliteOne 1000 G2 23,8" All-in-One-pc til
erhvervsbrug
Nu får du adgang til fremtidens videokonferencer direkte fra dit
skrivebord.
Møder bliver til en livagtig oplevelse på
AiO-skærmene, der gør din
arbejdsplads til en effektiv
videokonferenceløsning med en
utrolig video- og lydkvalitet, kapacitive
berøringsknapper og et indbygget
kamera, der beskytter dit privatliv og
kun kommer frem, når du skal bruge
det.

HP anbefaler Windows 10 Pro.
● Windows 101

Personlige videokonferencer efter behov
● Spar tid, og start videoopkald hurtigt ved hjælp af de indbyggede samarbejdstaster. Få en komplet video- og lydoplevelse med
krystalklar lyd fra Bang & Olufsen og et dobbelt FHD-webkamera som tilbehør3.
Bevar forspringet
● Vores første konfigurerbare og fleksible AiO har pc-fundament og -skærm, der kan opgraderes, hvilket giver mulighed for
fleksibel genanvendelse og forlænger pc’ens levetid. Skærmen har smal kant i tre størrelser5, og der er adgang til porte uden
brug af værktøj, så du kan udskifte din skærm når som helst.
Vores sikreste pc'er med nem administration
● Du får førsteklasses beskyttelse med kommercielle sikkerheds- og administrationsfunktioner såsom HP Sure Start Gen46 og HP
Manageability Integration Kit7. Du får automatisk registrering af trusler og systemgendannelse samt mulighed for at administrere
pc-sikkerheden via en fjernforbindelse med opdateringer i realtid.
Fremhævede funktioner
● Gør din HP-pc lynhurtig ved hjælp af Windows 10 Pro, en 8. generations Intel® Core™-processor, diskret grafikkort som tilbehør
og Intel® Optane™-hukommelse, som er en intelligent og tilpasningsdygtig systemaccelerator, der gør systemet mere responsivt
på harddisk-baserede systemer.1,8,9,10
● Vælg den skærm, der passer til dine behov. Du kan vælge en skærm på 23,8" diagonalt med eller uden berøringsteknologi, en
UHD IPS-skærm på 27" diagonalt uden berøringsteknologi eller en buet skærm på 34" diagonalt uden berøringsteknologi
WQHD, så du får en livagtig og spændende visuel oplevelse.11,5
● Takket være kerneelementer til databehandling såsom 8. generations Intel® Core™ -processorer og en Thunderbolt™ 3 på
bunden af vores AiO-pc’ere med de bedste muligheder for let eftersyn kan du opgradere eller skifte skærm, efterhånden som
dine og virksomhedens behov ændres.8
● HP Audio Boost afbalancerer lydstyrken og klarheden og giver bedre bas, så du får en bedre lydkvalitet, når du taler.
● Du kan reducere baggrundsstøjen, herunder tastaturanslag, vha. HP Noise Cancellation.
● Beskyt din pc mod websteder, skrivebeskyttede Microsoft® Office-filer og vedhæftede PDF-filer, malware, ransomware og virus
takket være hardwareforstærket sikkerhed fra HP Sure Click.12
● Beskyt firmwaren, som antivirus ikke kan nå! Den hardware-forstærkede og selvhelbredende beskyttelse i HP Sure Start Gen4
gendanner automatisk BIOS efter malware, rootkits eller beskadigelse af filer.
● Du kan hurtigt og nemt gendanne pc'er til den seneste afbildning takket være en netværksforbindelse og HP Sure Recover
● Føl dig tryg. Du kan altid komme i kontakt med en medarbejder, hvis du har HP Elite Premium Support – uden at det koster
ekstra.
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Specifikationstabel

Formfaktor

All-in-one

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 10 Pro 64 – HP anbefaler Windows 10 Pro.1,21
Windows 10 Home 641,21
Windows 10 Home Single Language 641,21
FreeDOS 2.0

Chipsæt

Intel® Q370

Maksimal hukommelse

Op til 32 GB DDR4-2666 SDRAM 7
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder på op til 2.666 MT/s.

Hukommelsessokler

2 SODIMM

Internt storage

500 GB Op til 1 TB 7200 o/m SATA HDD6
Op til 2 TB 5400 o/m SATA6
Op til 500 GB SATA SED HDD6
256 GB Op til 512 GB SATA SED Opal 2 SSD6
256 GB Op til 1 TB PCIe® NVMe™ SSD6

Skærm

Refleksfri FHD IPS-skærm på 23,8" diagonalt i bredformat med WLED-bagbelysning (1920 x 1080); FHD IPS-berøringsskærm på 23,8" diagonalt i bredformat med
WLED-bagbelysning (1920 x 1080); Refleksfri 4K IPS LCD-skærm på 27" diagonalt i bredformat med WLED-bagbelysning (3840 x 2160); Refleksfri WQHD IPS-skærm på 34"
diagonalt med WLED-bagbelysning (3440 x 1440)60,45 cm (23,8") diagonal refleksfri FHD IPS-skærm i bredformat med WLED-bagbelysning (1920 x 1080); 60,45 cm (23,8")
diagonal FHD IPS-berøringsskærm i bredformat med WLED-bagbelysning (1920 x 1080); 68,58 cm (27") diagonal refleksfri LCD 4K IPS-skærm i bredformat med WLED-bagbelysning
(3840 x 2160); 86,36 cm (34") diagonal refleksfri LCD WQHD IPS-skærm i bredformat med WLED-bagbelysning (3440 x 1440)3,4,5

Lyd

Conexant CX5001 codec, 2 W indbygget højtaler, mikrofon-/hovedtelefonsideport (3,5 mm), indbyggede højtydende stereohøjttalere11,22

Kommunikation

LAN: Indbygget Intel® I219LM GbE LOM
WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11ac (2x2) og Bluetooth® 5 m.2, ikke-vPro™; Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11ac (2x2) og Bluetooth® 5 M.2, vPro™8,9,10

Udvidelsesstik

1 M.2 2230; 1 M.2 2280
(1 M.2 2230 PCIe til WLAN. 1 M.2 2280 PCIe til NVMe SSD)

Porte og stik

Bagest: 1 DisplayPort™ 1.2-indgang; 1 DisplayPort™ 1.2-udgang; 1 HDMI-udgang; 1 RJ-45; 4 USB 3.1 Gen 2;17
Side: 1 hovedtelefon; 1 USB 3.1, 1. generation (til opladning); 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 2 (med Thunderbolt™)23

Interne drevbåse

Én harddisk på 2,5"

Inputenhed

Slankt HP USB-tastatur til erhvervsbrug; HP-tastatur med Smart Card (CCID) og USB; Kombination af trådløst HP Business Slim-tastatur og -mus; Kombination af HP's trådløse
Premium-tastatur og -mus12,13
HP USB-lasermus på 1000 dpi; Optisk HP USB-mus12,14

Webcam

2 MP, 1080p, op til 30 fps, FHD-pop op-kamera med integreret, dobbelt, digital mikrofon, maksimal opløsning på 1920 x 1080; 2 MP, 1080p, FHD-pop op-kamera med IR-registrering
(foran) og 2 MP webkamera (bagpå) med integreret, dobbelt, digital mikrofon, maksimal opløsning på 1920 x 1080, IR-kamera til ansigtsgodkendelse med Windows Hello12

Tilgængelig software

Absolute Persistence-modul; HP Device Access Manager; HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP Jumpstart; HP Noise Cancellation-software; HP PhoneWise; HP
Recovery Manager; HP Secure Erase; HP Support Assistant; HP Sure Click; HP Velocity; Intel® Unite™ med Skype for Business-plug-in; Microsoft Defender; Indbygget understøttelse af
Miracast; HP Wireless Wakeup; Køb Office (skal købes separat); HP WorkWise; HP Sure Recover19,26,27,28,29,30,31,32,33,34

Sikkerhedsstyring

Administratoradgangskode (via BIOS); DriveLock; Hættesensor; HP BIOSphere med Sure Start; HP Power On Authentication; Adgangskode ved opstart (via BIOS);
RAID-konfigurationer; Deaktivering af SATA-porte (via BIOS); Aktivering/deaktivering af serielle porte (via BIOS); Opsætningsadgangskode (via BIOS); Understøtter kabinethængelåse
og kabellåse; Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip (SLB9670 – certificeret i henhold til Common Criteria EAL4+); USB-aktivering/-deaktivering (via BIOS); Master
Boot Record-sikkerhed; HP Client Security Suite Gen 4; HP Sure Start Gen 4; Før start-godkendelsen; HP Sure Run; Fingeraftrykslæser18,35,36,37,38,39,40

Administrationsegenskaber

HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP System Software Manager (download); Opdater BIOS via Cloud eller netværk
(BIOS-funktion); Ivanti Management Suite; HP Management-integrationssæt til Microsoft System Center Configuration Management Gen 220,41

Strømforsyning

180 W ekstern strømadapter, op til 87 % effektivitetsgrad, aktiv PFC

Mål

53,95 x 19 x 41,92 cm; 61,33 x 19 x 45,73 cm; 81,5 x 19 x 45,7 cm (Med fod.)

Vægt

10,2 kg; 10,3 kg; 8,21 kg; 8,28 kg (Vægt med arm. Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen.)

Miljøansvar

Lav halogen16

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Gold; CCC15
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 5 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
kun desktops

Du får 5 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.
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Fodnoter
1

Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere og/eller software, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver
automatisk opdateret, og denne funktion er altid aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.windows.com
3
Valgfrie funktioner sælges separat eller som tilbehør.
5
Kan konfigureres med forskellige skærmstørrelser ved købet. Ekstra skærme sælges separat.
6
HP Sure Start Gen4 fås til HP Elite- og HP Pro 600-produkter med 8. generations Intel®- eller AMD-processorer.
7 HP Manageability Integration Kit kan downloades fra http://www.hp.com/go/clientmanagement.
8
Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af programarbejdsmængden samt
software- og hardwarekonfigurationen. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke en målestok for højere ydeevne.
9
Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør.
10
Intel® Optane™-acceleration af hukommelsen erstatter eller øger ikke DRAM på dit system og kræver konfiguration med en Intel® Core™ i(5 eller 7)+ processor som tilbehør.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1

Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes.
Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.windows.com/.
2 Nogle enheder til akademisk brug opdateres automatisk til Windows 10 Pro Education med Windows 10-jubilæumsopdatering. Udvalget af funktioner varierer; Du kan få oplysninger om funktionerne i Windows 10 Pro Education på https://aka.ms/ProEducation.
3
Visning af HD- og 4K-billeder kræver HD- og 4K-indhold.
4
Opløsningen afhænger af skærmens egenskaber samt indstillingerne for opløsning og farvedybde.
5 Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som er angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydeevne kan være højere eller lavere.
6 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er lavere. Der er reserveret op til 30 GB til systemgendannelsessoftware (Windows 10).
7 Intel® Optane™ til HP's pc'er og bærbare computere sælges separat og kræver en 7. generations Intel® Core™-processor, en bios-version med understøttelse af Intel® Optane™, Windows 10, version 1703, et chipsæt i Intel® 200-serien, et 2280-S1-B-M-stik af
M.2-typen på en PCH Remapped PCIe-controller og baner i en x2- eller x4-konfiguration med B-M-nøgler, der opfylder NVMe-specifikationer 1.1, samt en Intel® Rapid Storage Technology 15.5-driver (Intel® RST).
8 Trådløst LAN er valgfrit tilbehør og skal konfigureres ved køb.
9 Der kræves et trådløst adgangspunkt samt forbindelse til internettet (medfølger ikke). Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed.
10 Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endegyldige. Hvis de endelige specifikationer adskiller sig fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre
802.11ac WLAN-enheder.
11 Headsettets sidestik understøtter CTIA-headset og kan også konfigureres som line-in, mikrofonstik eller hovedtelefons-udgangsstik. Lydindgangsportene bagpå kan også konfigureres som line-in eller mikrofonstik. Eksterne højttalere skal have ekstern
strømforsyning. Multi-streaming kan aktiveres i lydkontrolpanelet, så selvstændig lydstreaming kan sendes til/fra de forreste og bageste jackstik eller indbyggede højttalere. Det betyder, at forskellige lydprogrammer kan bruge systemets separate lydstik.
Eksempelvis kan de forreste jackstik bruges til et kommunikationsprogram med et headset, samtidig med at de bageste jackstik bruges til et multimedieprogram med eksterne højttalere.
12 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør.
13 HP Antimikrobielt USB-tastatur: Kun Kina.
14 Antimikrobiel HP USB-mus: Kun Kina.
15 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du se registreringsstatus for hvert land. Du kan se oplysninger om solenergitilbehør i HP’s butik med tilbehør fra tredjeparter på
www.hp.com/go/options.
16 Eksterne strømforsyninger, strømkabler, kabler og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Servicedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
17 (2) Type A USB 3.1 Gen 2 (tastaturvækning mulig).
21 BEMÆRK: Produktet understøtter ikke Windows 8 og Windows 7. I henhold til Microsofts supportpolitik understøtter HP ikke disse Windows 8- eller Windows 7-operativsystemer på produkter, der er konfigureret med 7. generations Intel®- og AMD-processorer
eller nyere. Desuden er det ikke muligt at hente drivere til Windows 8 og 7 på http://www.support.hp.com
22 Alle HP-enheder, som har Bang & Olufsens varemærke, er tilpasset af Bang & Olufsens akustiske ingeniører med henblik på at levere den bedst mulige lydoplevelse til virksomhedsbrug.
23 (1) USB 3.1 Type-C™ Gen 2 med Thunderbolt™ (DP Alt tilstand og 15W): Thunderbolt™ DP Alt-tilstandsfunktion deles med DisplayPort™-udgangsstikket; DisplayPort™-udgangen prioriteres og vælges automatisk i stedet for Thunderbolt™ DP Alt-tilstand.
24Intel® Unite™ med Skype for Business-plug-in: Skal købes separat eller som ekstraudstyr.
25 Sælges separat eller som tilbehør.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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