Φύλλο δεδομένων

Επαγγελματικός υπολογιστής HP EliteOne 1000 G2
All-in-One με οθόνη 23,8 ιντσών
Το μέλλον της διάσκεψης με βίντεο, τώρα στο γραφείο σας.
Οι συναντήσεις ζωντανεύουν στις
οθόνες AiO της επιλογής σας που
μεταμορφώνουν το χώρο εργασίας
σας σε ιδανικό χώρο συνεδριάσεων
με εξαιρετική εικόνα και ήχο, στοιχεία
ελέγχου αφής και ενσωματωμένη
αναδυόμενη προσωπική κάμερα.

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.
● Windows 101

Προσωπική βιντεοδιάσκεψη όταν ζητηθεί
● Εξοικονομήστε χρόνο και ξεκινήστε τις βιντεοκλήσεις γρήγορα, με τα ενσωματωμένα πλήκτρα συνεργασίας. Ολοκληρώστε την
εμπειρία με καθηλωτικό βίντεο και εξαιρετικό ήχο με το Audio από την Bang & Olufsen και μια προαιρετική κάμερα web FHD
δύο κατευθύνσεων3.
Αποκτήστε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
● Ευέλικτος και με δυνατότητες διαμόρφωσης. Ο πρώτος AiO της HP με βάση υπολογιστή και οθόνη με δυνατότητα αναβάθμισης
για ευέλικτη ανάπτυξη ορίζει εκ νέου τον κύκλο ζωής ενός υπολογιστή. Οι οθόνες με πλαίσιο micro-edge σε τρία μεγέθη5 και η
προσβασιμότητα χωρίς εργαλεία, επιτρέπουν την εναλλαγή της οθόνης οποτεδήποτε.
Οι πιο ασφαλείς και διαχειρίσιμοι υπολογιστές μας
● Εξασφαλίστε κορυφαία προστασία με εμπορικές λειτουργίες ασφάλειας και διαχείρισης, όπως τα HP Sure Start Gen46 και HP
Manageability Integration Kit7. Επωφεληθείτε από τον αυτόματο εντοπισμό απειλών και την αποκατάσταση του συστήματος.
Επιπλέον, διαχειριστείτε εξ αποστάσεως την ασφάλεια του υπολογιστή σας, με ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο.
Χαρακτηριστικά
● Εξοπλίστε τον υπολογιστή HP με Windows 10 Pro, επεξεργαστή Intel® Core™ 8ης γενιάς, προαιρετική διακριτή κάρτα γραφικών
και μνήμη Intel® Optane™, έξυπνο επιταχυντή συστήματος με δυνατότητα προσαρμογής που βελτιώνει την ανταπόκριση σε
συστήματα που βασίζονται σε μονάδα σκληρού δίσκου.1,8,9,10
● Επιλέξτε την σωστή οθόνη για τις ανάγκες σας. Επιλέξτε ανάμεσα σε οθόνη αφής ή μη αφής 23,8 ιντσών, οθόνη μη αφής UHD
IPS 27 ιντσών και κυρτή οθόνη μη αφής WQHD 34 ιντσών για μια καθηλωτική εμπειρία θέασης.11,5
● Με βασικά στοιχεία όπως οι επεξεργαστές Intel® Core™ 8ης γενιάς και σύνδεση Thunderbolt™ 3 στη βάση αυτών των AiO που
συντηρούνται εύκολα, μπορείτε να αναβαθμίσετε και να αναδιατάξετε τις οθόνες εύκολα, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες
ανάγκες των χρηστών και της επιχείρησης.8
● Το HP Audio Boost εξισορροπεί την ένταση και την καθαρότητα του ήχου και ενισχύει τα μπάσα για καλύτερη ποιότητα ήχου
ομιλίας.
● Περιορίστε τον θόρυβο του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του ήχου των πλήκτρων, με το ΗΡ Noise Cancellation.
● Προστατεύστε τον υπολογιστή σας από τοποθεσίες web, συνημμένα του Microsoft Office μόνο για ανάγνωση, κακόβουλο
λογισμικό, ransomware και ιούς με ασφάλεια επιβαλλόμενη από υλικό από το HP Sure Click.12
● Προστατεύστε το υλισμικό που δεν καλύπτεται από τα προγράμματα προστασίας από ιούς! Η προστασία αυτόματης
αποκατάστασης μέσω υλικού που προσφέρει το HP Sure Start Gen4, αποκαθιστά αυτόματα τη λειτουργία του BIOS από
κακόβουλο λογισμικό, rootkit ή καταστροφή.
● Επαναφέρετε γρήγορα και με ασφάλεια τους υπολογιστές στην πιο πρόσφατη εικόνα, χρησιμοποιώντας μια σύνδεση δικτύου
με το HP Sure Recover
● Μείνετε ήσυχοι. Μιλήστε με έναν εκπρόσωπο οποιαδήποτε στιγμή με την υποστήριξη HP Elite Premium, χωρίς επιπλέον
χρέωση.

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.
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Επαγγελματικός υπολογιστής HP EliteOne 1000 G2 All-in-One με οθόνη 23,8 ιντσών
Πίνακας προδιαγραφών

Μορφή

All-in-one

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

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

Chipset

Intel® Q370

Μέγιστη μνήμη

Έως 32 GB DDR4-2666 SDRAM 7
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 2.666 MT/s.

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

500 GB Έως 1 TB 7200 rpm SATA HDD6
Έως 2 TB 5.400 rpm SATA6
Έως 500 GB SATA SED HDD6
256 GB Έως 512 GB SATA SED Opal 2 SSD6
256 GB Έως 1 TB PCIe® NVMe™ SSD6

Οθόνη

Αντιθαμβωτική ευρεία οθόνη FHD IPS 23,8" με οπισθοφωτισμό WLED (1920 x 1080); Ευρεία οθόνη αφής FHD IPS 23,8" με οπισθοφωτισμό WLED (1920 x 1080); Ευρεία
αντιθαμβωτική οθόνη LCD 4K IPS 27" με οπισθοφωτισμό WLED (3840 x 2160); Ευρεία αντιθαμβωτική οθόνη LCD WQHD IPS 34" με οπισθοφωτισμό WLED (3440 x
1440)Aντιθαμβωτική ευρεία οθόνη FHD IPS με οπισθοφωτισμό WLED 60,45 cm (23,8") (1.920 x 1.080); Ευρεία οθόνη αφής FHD IPS με οπισθοφωτισμό WLED 60,45 cm (23,8")
(1.920 x 1.080); Ευρεία αντιθαμβωτική οθόνη LCD 4K IPS με οπισθοφωτισμό WLED 68,58 cm (27") (3.840 x 2.160); Ευρεία αντιθαμβωτική οθόνη LCD WQHD IPS με οπισθοφωτισμό
WLED 86,36 cm (34") (3.440 x 1.440)3,4,5

Ήχος

Κωδικοποιητής CX5001 Conexant, εσωτερικό ηχείο 2 W, πλαϊνή θύρα μικροφώνου/ακουστικών (3,5 mm), ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία υψηλής απόδοσης11,22

Επικοινωνίες

LAN: Ενσωματωμένη κάρτα Intel® I219LM GbE LOM
WLAN: Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11ac (2x2) και Bluetooth® 5 M.2, μη vPro™; Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 9560
802.11ac (2x2) και Bluetooth® 5 M.2, vPro™8,9,10

Υποδοχές επέκτασης

1 M.2 2230, 1 M.2 2280
(1 M.2 2230 PCIe για WLAN. 1 M.2 2280 PCIe για NVMe SSD.)

Θύρες και υποδοχές

Πίσω: 1 DisplayPort™ 1.2 εισόδου; 1 DisplayPort™ 1.2 εξόδου; 1 έξοδος HDMI; 1 RJ-45; 4 USB 3.1 2ης γενιάς;17
Πλάι: 1 ακουστικών; 1 USB 3.1 1ης γενιάς (φόρτισης); 1 USB 3.1 Type-C™ 2ης γενιάς (με Thunderbolt™)23

Εσωτερικές θέσεις μονάδων

1 για μονάδα σκληρού δίσκου 2,5"

Συσκευή εισόδου

Λεπτό πληκτρολόγιο USB HP Business; Πληκτρολόγιο USB Smart Card (CCID) HP; Σετ ασύρματου λεπτού πληκτρολογίου και ποντικιού HP Business; Σετ ασύρματου πληκτρολογίου
και ποντικιού HP Premium12,13
Ποντίκι laser HP USB 1.000 dpi, Οπτικό ποντίκι HP USB12,14

Webcam

Αναδυόμενη κάμερα FHD 2 MP, 1080p, έως 30 fps με ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο διπλής συστοιχίας, μέγιστη ανάλυση 1920 x 1080; αναδυόμενη κάμερα FHD 2 MP, 1080p
με αισθητήρα υπερύθρων (μπροστά) και κάμερα web 2 MP (πίσω) με ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο διπλής συστοιχίας, μέγιστη ανάλυση 1920 x 1080, κάμερα υπερύθρων
για αναγνώριση προσώπου με Windows Hello12

Διαθέσιμο λογισμικό

Absolute Persistence Module; HP Device Access Manager; Πρόγραμμα οδήγησης HP ePrint + JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP JumpStart; Λογισμικό HP Noise Cancellation; HP
PhoneWise; HP Recovery Manager; HP Secure Erase; HP Support Assistant; HP Sure Click; HP Velocity; Intel® Unite™ με προσθήκη Skype for Business; Microsoft Defender; Εγγενής
υποστήριξη Miracast; HP Wireless Wakeup; Office με επιλογή αγοράς (πωλείται ξεχωριστά); HP WorkWise; HP Sure Recover19,26,27,28,29,30,31,32,33,34

Διαχείριση ασφάλειας

κωδικός διαχειριστή (μέσω BIOS); DriveLock; Αισθητήρας καλύμματος; HP BIOSphere με Sure Start; Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας HP; Κωδικός πρόσβασης ενεργοποίησης
(μέσω BIOS); Διαμορφώσεις RAID; Απενεργοποίηση θύρας SATA (μέσω BIOS); Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σειριακών θυρών (μέσω BIOS); Κωδικός πρόσβασης ρύθμισης (μέσω
BIOS); Υποστήριξη λουκέτων περιβλήματος και συσκευών κλειδώματος με καλώδιο; Ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας Trusted Platform Module TPM 2.0 (SLB9670 - Πιστοποίηση
Common Criteria EAL4+); Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση USB (μέσω BIOS); Ασφάλεια του τμήματος εκκίνησης (master boot record); HP Client Security Suite 4ης γενιάς; HP Sure
Start 4ης γενιάς; Έλεγχος ταυτότητας πριν από την εκκίνηση; HP Sure Run; Συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων18,35,36,37,38,39,40

Χαρακτηριστικά διαχείρισης

HP BIOS Config Utility (λήψη); HP Client Catalog (λήψη); HP Driver Pack (λήψη); HP System Software Manager (λήψη); Ενημέρωση του BIOS μέσω cloud ή δικτύου (λειτουργία BIOS);
Ivanti Management Suite; HP Management Integration Kit για Microsoft System Center Configuration Management 2ης γενιάς20,41

Ισχύς

Εξωτερικό τροφοδοτικό 180 W, απόδοση έως 87%, ενεργό PFC

Διαστάσεις

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

Βάρος

10,2 kg; 10,3 kg; 8,21 kg; 8,28 kg (Βάρος με τον βραχίονα. Το ακριβές βάρος εξαρτάται από τη διαμόρφωση.)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο16

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Πιστοποίηση ENERGY STAR®; EPEAT® Gold; CCC15
ενέργειας

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.
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Επαγγελματικός υπολογιστής HP EliteOne 1000 G2 All-in-One με οθόνη 23,8 ιντσών
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Επιτόπια υποστήριξη ΗΡ
μόνο για το υλικό με
απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 5 έτη

Υπηρεσία υποστήριξης υλικού 5 ετών στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό
της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος:
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Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Επαγγελματικός υπολογιστής HP EliteOne 1000 G2 All-in-One με οθόνη 23,8 ιντσών
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1

Δεν διατίθενται όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των
Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και είναι μόνιμα ενεργοποιημένα. Για τις ενημερώσεις μπορεί να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Δείτε: http://www.windows.com
3
Τα προαιρετικά χαρακτηριστικά πωλούνται ξεχωριστά ή ως πρόσθετες επιλογές.
5
Δυνατότητα διαμόρφωσης κατά την αγορά, με επιλογή από ποικιλία μεγεθών οθόνης. Οι πρόσθετες οθόνες πωλούνται ξεχωριστά.
6
Το HP Sure Start Gen4 διατίθεται σε προϊόντα HP Elite και HP Pro 600 με επεξεργαστές Intel® ή AMD 8ης γενιάς.
7 Μπορείτε να κατεβάσετε το HP Manageability Integration Kit από τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/clientmanagement.
8
Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του
ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης, η εμπορική ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν αποτελούν μέτρηση υψηλής απόδοσης.
9
Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
10
Η επιτάχυνση του συστήματος μνήμης Intel® Optane™ δεν υποκαθιστά ή αυξάνει τη μνήμη DRAM στο σύστημά σας και απαιτεί διαμόρφωση με προαιρετικό επεξεργαστή Intel® Core™ i(5 ή 7)+.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1

Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της
λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και είναι μόνιμα ενεργοποιημένα. Για τις ενημερώσεις, μπορεί να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.windows.com/.
2 Ορισμένες συσκευές ακαδημαϊκής χρήσης θα ενημερωθούν αυτόματα στα Windows 10 Pro Education με την επετειακή ενημέρωση των Windows 10. Τα χαρακτηριστικά διαφέρουν; Για πληροφορίες χαρακτηριστικών των Windows 10 Pro Education,
ανατρέξτε στην τοποθεσία https://aka.ms/ProEducation.
3 Για την προβολή εικόνων HD και 4K απαιτείται περιεχόμενο HD και 4K.
4 Οι αναλύσεις εξαρτώνται από τις δυνατότητες της οθόνης και τις ρυθμίσεις ανάλυσης και βάθους χρώματος.
5 Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
6 Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 10) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
7 Το Intel® Optane™ για επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές της HP πωλείται ξεχωριστά και απαιτεί επεξεργαστή Intel® Core™ 7ης γενιάς, έκδοση BIOS με υποστήριξη Intel® Optane™, Windows 10, έκδοση 1703, chipset Intel® 200 series, υποδοχή M.2
2280-S1-B-M σε PCH Remapped PCIe Controller and Lanes σε διαμόρφωση x2 ή x4 με key B-M που πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου NVMe Spec 1.1 και πρόγραμμα οδήγησης Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 15.5.
8 Το ασύρματο LAN διατίθεται προαιρετικά και θα πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.
9 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που δεν περιλαμβάνονται. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
10 Οι προδιαγραφές του 802.11ac WLAN δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εάν οι τελικές προδιαγραφές διαφέρουν από τις προσχεδιασμένες, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα του φορητού υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές 802.11ac WLAN.
11 Η πλαϊνή υποδοχή ακουστικών υποστηρίζει ακουστικά στυλ CTIA και έχει δυνατότητα μετατροπής σε είσοδο, σε θύρα εισόδου μικροφώνου ή σε θύρα εξόδου ακουστικών. Οι πίσω θύρες εισόδου ήχου έχουν δυνατότητα μετατροπής σε είσοδο ή σε θύρα
εισόδου μικροφώνου. Τα εξωτερικά ηχεία πρέπει να τροφοδοτούνται εξωτερικά. Η δυνατότητα multi-streaming μπορεί να ενεργοποιηθεί στον πίνακα ελέγχου ήχου ώστε να είναι δυνατή η αποστολή ανεξάρτητων ροών ήχου προς και από τις μπροστινές και
τις πίσω υποδοχές ή τα εσωτερικά ηχεία. Αυτό επιτρέπει σε διαφορετικές εφαρμογές ήχου να χρησιμοποιούν ξεχωριστές θύρες ήχου στο σύστημα. Για παράδειγμα, οι μπροστινές υποδοχές μπορούν να χρησιμοποιούνται με ακουστικά για κάποια εφαρμογή
επικοινωνίας ενώ οι πίσω υποδοχές να χρησιμοποιούνται με εξωτερικά ηχεία και κάποια εφαρμογή πολυμέσων.
12 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
13 Αντιμικροβιακό πληκτρολόγιο USB HP: Μόνο στην Κίνα.
14 Αντιμικροβιακό ποντίκι USB HP: Μόνο στην Κίνα.
15 Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την πιστοποίηση ανά χώρα/περιοχή, δείτε: www.epeat.net. Ανατρέξτε στο κατάστημα προαιρετικού εξοπλισμού για ηλιακή ενέργεια τρίτων κατασκευαστών
της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/options.
16 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα υπόλοιπα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε
αλογόνο.
17 (2) Type A USB 3.1 2ης γενιάς (με δυνατότητα επανενεργοποίησης πληκτρολογίου).
21 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊόν σας δεν υποστηρίζει τα Windows 8 ή Windows 7. Σύμφωνα με την πολιτική υποστήριξης της Microsoft, η HP δεν υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα Windows 8 ή Windows 7 σε προϊόντα που έχουν διαμορφωθεί με επεξεργαστές Intel®
και AMD 7ης γενιάς και πιο πρόσφατους, ούτε παρέχει προγράμματα οδήγησης για Windows 8 ή Windows 7 στη διεύθυνση http://www.support.hp.com
22 Όλες οι συσκευές HP που φέρουν το εμπορικό σήμα Bang & Olufsen έχει ρυθμιστεί ειδικά από τεχνικούς ήχου της Bang & Olufsen για εμπειρία ήχου υψηλής ακρίβειας για επαγγελματική χρήση.
23 (1) USB 3.1 Type-C™ 2ης γενιάς με Thunderbolt™ (DP Alt mode και 15 Watt): Η λειτουργία Thunderbolt™ DP Alt mode είναι κοινή με τη θύρα DisplayPort™ εξόδου; Η θύρα DisplayPort™ εξόδου έχει προτεραιότητα και επιλέγεται αυτόματα έναντι της
Thunderbolt™ DP Alt mode.
24 Intel® Unite™ με προσθήκη Skype for Business: Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
25 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
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