Podatkovni list

Večnamenski poslovni računalnik HP EliteOne
1000 G2 z diagonalo 23,8 palca
Prihodnost video konferenc zdaj na vaši mizi.
Sestanki oživijo na izbranem
večnamenskem zaslonu, ki s
prepričljivim videom in zvokom,
zmogljivimi kontrolniki na dotik ter
vgrajeno pojavno kamero za
zasebnost preoblikujejo vaš delovni
prostor v bogato rešitev za video
konference.

HP priporoča Windows 10 Pro.
● Windows 101

Osebne video konference na zahtevo
● Prihranite čas in z vgrajenimi funkcijami za sodelovanje hitro vzpostavite video klice. Dopolnite izkušnjo s prepričljivim videom in
kristalno čistim zvokom Bang & Olufsen ter dodatno spletno kamero FHD na sprednji in zadnji strani3.
Dvignite se nad povprečje
● Naš prvi nastavljiv in prilagodljiv večnamenski računalnik s podstavkom, ki ga je mogoče nadgraditi, in zaslonom za prilagodljivo
vnovično uvedbo na novo oblikuje življenjski cikel vašega računalnika. Zasloni z okvirjem z mikro robovi v treh velikostih5 in
dostop brez orodij omogočajo, da kadar koli zamenjate zaslon.
Naši najbolj varni in obvladljivi računalniki
● S komercialnimi funkcijami za varnost in upravljanje, kot sta HP Sure Start četrte generacije6 in HP Manageability Integration Kit7,
uvedite prvovrstno zaščito. Zagotovite si funkcijo samodejnega zaznavanja groženj in obnovitve sistema, s sprotnimi
posodobitvami pa na daljavo upravljajte varnost računalnika.
Posebnosti
● Povečajte zmogljivost HP-jevega računalnika z operacijskim sistemom Windows 10 Pro, procesorjem Intel® Core™ osme
generacije, dodatno ločeno grafično kartico in pomnilnikom Intel® Optane™, pametnim in prilagodljivim pospeševalnikom
sistema, ki pomaga izboljšati odzivnost v sistemih s trdim diskom.1,8,9,10
● Izberite ustrezen zaslon za svoje potrebe. Izbirate lahko med 23,8-palčnim zaslonom z upravljanjem na dotik in brez upravljanja
z dotikom, 27-palčnim zaslonom UHD IPS brez upravljanja z dotikom in 34-palčnim zaslonom WQHD brez upravljanja z dotikom,
ki zagotavljajo prepričljivo in privlačno vizualno izkušnjo.11,5
● Ker so ključne računalniške komponente, na primer procesorji Intel® Core™ osme generacije in priključek Thunderbolt™ 3, na
podstavku teh uporabnih večnamenskih računalnikov, lahko zaslone nadgradite ali prerazporedite, ko se poslovne potrebe ali
potrebe uporabnikov čez čas spremenijo.8
● Programska oprema HP Audio Boost uravnoteži glasnost in čistost ter z izboljšanjem basovskih tonov zagotavlja boljšo kakovost
govora.
● S HP-jevo funkcijo za zmanjšanje hrupa preprečite okoljski zvok, vključno s kliki na tipkovnici.
● Z zaščito na ravni strojne opreme, ki jo zagotavlja funkcija HP Sure Click, pomagajte zaščititi računalnik pred spletnimi mesti,
zlonamerno programsko opremo, programsko opremo, ki zahteva odkupnino in virusi ter odpirajte samo priloge Microsoft®
Office in PDF.12
● Zaščitite vdelano programsko opremo, do katere protivirusna oprema nima dostopa. Zaščita z možnostjo samopopravila,
temelječa na strojni opremi, ki jo zagotavlja tehnologija HP Sure Start četrte generacije, samodejno obnovi sistemski BIOS po
napadu z zlonamerno programsko opremo ali orodji rootkit ali po napaki.
● S funkcijo HP Sure Recover lahko z uporabo omrežne povezave hitro in varno obnovite osebne računalnike v najnovejšo sliko
● Bodite brez skrbi. S podporo HP Elite Preimum se lahko kadarkoli brezplačno obrnete na svetovalca.
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Tabela specifikacij

Lastnosti oblike

All-in-one

Razpoložljiv operacijski
sistem

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

Nabor vezij

Intel® Q370

Največja velikost pomnilnika

Največ 32 GB pomnilnika DDR4-2666 SDRAM 7
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 2666 MT/s.

Pomnilniške reže

2 SODIMM

Notranji pomnilnik

500 GB Največ 1 TB Trdi disk SATA s 7200 vrtljaji/minuto6
Največ 2 TB Disk SATA s 5400 vrtljaji/minuto6
Največ 500 GB Trdi disk SATA SED6
256 GB Največ 512 GB Pogon SSD SATA SED Opal 26
256 GB Največ 1 TB Fiksni pogon PCIe® NVMe™6

Prikaz

Širok zaslon FHD IPS z diagonalo 23,8 palca, zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo WLED od zadaj (1920 x 1080); širok zaslon FHD IPS na dotik z diagonalo 23,8 palca in osvetlitvijo
WLED od zadaj (1920 x 1080); širok zaslon LCD 4K IPS z diagonalo 27 palcev, zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo WLED od zadaj (3840 x 2160); širok zaslon LCD WQHD IPS CD z
diagonalo 34 palcev, zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo WLED od zadaj (3440 x 1440)Širok zaslon FHD IPS z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca), zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo
WLED od zadaj (1920 x 1080); širok zaslon FHD IPS na dotik z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca) in osvetlitvijo WLED od zadaj (1920 x 1080); širok zaslon 4K IPS LCD z diagonalo 68,58
cm (27 palcev), zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo WLED od zadaj (3840 x 2160); širok zaslon WQHD IPS LCD z diagonalo 86,36 cm (34 palcev), zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo
WLED od zadaj (3440 x 1440)3,4,5

Zvočna kartica

Kodek Conexant CX5001, 2-vatni notranji zvočnik, stranski priključek za mikrofon/slušalke (3,5-mm), visoko zmogljivi vgrajeni stereo zvočniki11,22

Komunikacije

LAN: Vgrajena omrežna kartica Intel® I219LM GbE LOM
WLAN: Brezžični vmesnik Intel® s podporo za dve frekvenčni območji AC 9560 802.11ac (2 x 2) in Bluetooth® 5 M.2, različica, ki ni vPro™; brezžični vmesnik Intel® s podporo za dve
frekvenčni območji AC 9560 802.11ac (2 x 2) in Bluetooth® 5 M.2, vPro™8,9,10

Razširitvene reže

1 M.2 2230; 1 M.2 2280
(1 reža M.2 2230 PCIe za WLAN. 1 reža M.2 2280 PCIe za fiksni pogon NVMe.)

Vrata in priključki

Zadaj: 1 vhodni priključek DisplayPort™ 1.2; 1 izhodni priključek DisplayPort™ 1.2; 1 izhodni priključek HDMI; 1 priključek RJ-45; 4 priključki USB 3.1 druge generacije;17
Na strani: 1 priključek za slušalke; 1 priključek USB 3.1 prve generacije (za polnjenje); 1 priključek USB 3.1 Type-C™ druge generacije (s podporo za Thunderbolt™)23

Notranja ležišča za pogone

1 2,5-palčni trdi disk

Vhodna naprava

Tanka poslovna tipkovnica HP USB; tipkovnica HP USB s čitalcem pametnih kartic (CCID); kombinacija brezžične tanke poslovne tipkovnice in miške HP; kombinacija brezžične
tipkovnice in miške HP Premium12,13
Laserska miška HP USB s 1000 pikami na palec; optična miška HP USB12,14

Spletna kamera

2 milijona slikovnih točk, 1080p, do 30 sličic/sekundo, pojavna kamera FHD z vgrajenim digitalnim mikrofonom z dvojnim poljem, največja ločljivost 1920 x 1080; 2 milijona slikovnih
točk, 1080p, pojavna kamera FHD z infrardečim zaznavanjem (na sprednji strani) in kamera z 2 milijonoma slikovnih točk (na zadnji strani) z vgrajenim digitalnim mikrofonom z
dvojnim poljem, največjo ločljivostjo 1920 x 1080, IR-kamero za overjanje z obrazom s funkcijo Windows Hello12

Razpoložljiva programska
oprema

Modul Absolute Persistence; HP Device Access Manager; gonilnik HP ePrint + JetAdvantage; podpora za HP Hotkey; HP Jumpstart; programska oprema HP za odpravljanje hrupa; HP
PhoneWise; HP Recovery Manager; HP Secure Erase; HP Support Assistant; HP Sure Click; HP Velocity; Intel® Unite™ z dodatkom Skype for Business; Microsoft Defender; vgrajena
podpora za Miracast; HP Wireless Wakeup; Buy Office (naprodaj ločeno); HP WorkWise; HP Sure Recover19,26,27,28,29,30,31,32,33,34

Upravljanje varnosti

Skrbniško geslo (prek BIOS-a); DriveLock; tipalo pokrova; HP BIOSphere s tehnologijo Sure Start; HP Power On Authentication; geslo za vklop (prek BIOS-a); konfiguracije RAID;
onemogočenje priključka SATA (prek BIOS-a); omogočanje/onemogočanje zaporednih priključkov (prek BIOS-a); geslo za nastavitev (prek BIOS-a); podpora za ključavnice ohišja in
naprave za zaklepanje kablov; vdelan varnostni čip modula Trusted Platform Module TPM 2.0 (SLB9670 – potrdilo Common Criteria EAL4+); omogočanje/onemogočanje USB-ja (prek
BIOS-a); varnost glavnega zagonskega zapisa; HP Client Security Suite četrte generacije; HP Sure Start četrte generacije; preverjanje pristnosti pred zagonom; HP Sure Run; bralnik
prstnih odtisov18,35,36,37,38,39,40

Funkcije za upravljanje

HP BIOS Config Utility (za prenos); HP Client Catalog (za prenos); paketi gonilnikov HP (za prenos); HP System Software Manager (za prenos); posodobitev BIOS-a prek oblaka ali
omrežja (funkcija BIOS-a); Ivanti Management Suite; komplet HP Management Integration Kit za Microsoft System Center Configuration Management druge generacije20,41

Napajanje

180-vatni zunanji napajalnik, do 87-odstotna učinkovitost, aktivni PFC

Mere

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

Teža

10,2 kg; 10,3 kg; 8,21 kg; 8,28 kg (Teža z roko. Dejanska teža je odvisna od konfiguracije.)

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi16

Ustreznost za električno
učinkovitost

Certifikat ENERGY STAR®; EPEAT® Gold; CCC15
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Večnamenski poslovni računalnik HP EliteOne 1000 G2 z diagonalo 23,8 palca
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
HP-jeva 5-letna podpora
samo za namizne
računalnike za storitev
popravila na kraju uporabe s
popravilom naslednji delovni
dan

Zagotovite si petletno možnost popravila strojne opreme računalnika na lokaciji naslednji delovni dan, ki ga opravi
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.

Številka izdelka:
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Večnamenski poslovni računalnik HP EliteOne 1000 G2 z diagonalo 23,8 palca
Opombe k sporočilom
1

Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo, da bodo lahko v celoti izkoriščali funkcije sistemov
Windows. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Morda boste morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo za posodobitve lahko v veljavi dodatne zahteve. Pojdite na spletno mesto
http://www.windows.com.
3
Izbirne funkcije so naprodaj ločeno ali kot dodatki.
5
Različne velikosti zaslonov omogočajo konfiguriranje ob nakupu. Dodatni zasloni so naprodaj ločeno.
6
Tehnologija HP Sure Start četrte generacije je na voljo v izdelkih HP Elite in HP Pro 600, ki so opremljeni s procesorji Intel® ali AMD osme generacije.
7 Komplet HP Manageability Integration Kit lahko prenesete s spletnega mesta http://www.hp.com/go/clientmanagement.
8
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.
9
Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.
10
Sistemsko pospeševanje pomnilnika Intel® Optane™ ne nadomešča ali povečuje pomnilnika DRAM v sistemu in zahteva konfiguracijo z dodatnim procesorjem Intel® Core™ i (5 ali 7).

Tehnične specifikacije zanikanja
1

Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Za uporabo vseh funkcij operacijskega sistema Windows boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske
opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Pojdite na
spletno mesto http://www.windows.com/.
2 Nekatere naprave za akademsko uporabo bodo s posodobitvijo Windows 10 Anniversary samodejno posodobljene na Windows 10 Pro Education. Funkcije se spreminjajo; za informacije o funkcijah sistema Windows 10 Pro Education pojdite na spletno mesto
https://aka.ms/ProEducation.
3 Za ogled vsebin v ločljivosti HD in 4K potrebujete vsebino HD in 4K.
4 Ločljivosti so odvisne od zmožnosti monitorja ter od nastavitev ločljivosti in barvne globine.
5 Vse specifikacije zmogljivosti so značilne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.
6 Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. 1 TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 30 GB je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena za obnovitev sistema (pri operacijskem sistemu Windows 10).
7 Pomnilnik Intel® Optane™ za HP-jeve namizne in prenosne računalnike je naprodaj ločeno in zahteva procesor Intel® Core™ sedme generacije, različico sistemskega BIOS-a s podporo za Intel® Optane™, operacijski sistem Windows 10 različice 1703, nabor vezij
Intel® 200 series, priključek tipa M.2 2280-S1-B-M na preslikanem kontrolniku in poteh za prenos podatkov PCH v konfiguraciji x2 ali x4 s ključi B-M, ki ustrezajo specifikaciji NVMe 1.1 in gonilniku Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 15.5.
8 Brezžični LAN je dodatna komponenta, ki jo morate konfigurirati ob nakupu.
9 Potrebni sta brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki nista vključeni. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
10 Specifikacije za omrežni vmesnik 802.11ac WLAN so samo osnutek in niso končne. Če se končne specifikacije razlikujejo od osnutka, to lahko vpliva na zmožnost komunikacije prenosnega računalnika z drugimi napravami z brezžičnim vmesnikom 802.11ac
WLAN.
11 Stranski priključek za slušalke zagotavlja podporo za slušalke v slogu CTIA in ga je mogoče nastaviti kot priključek za zvok, vhodni priključek za mikrofon ali izhodni priključek za slušalke. Vhodne priključke za zvok na zadnji strani je mogoče nastaviti kot priključek
za vhod zvoka ali vhodni priključek za mikrofon. Zunanji zvočniki morajo imeti zagotovljeno zunanje napajanje. Pretočno predvajanje lahko omogočite na nadzorni plošči za zvok, s čimer omogočite pošiljanje neodvisnih zvočnih tokov v priključke na sprednji in
zadnji strani ali v notranje zvočnike ali iz njih. S tem različnim aplikacijam za zvok omogočite uporabo ločenih priključkov za zvok v sistemu. Priključke na sprednji strani lahko na primer uporabite s slušalkami za komunikacijsko aplikacijo, priključke na zadnji strani pa
z zunanjimi zvočniki in večpredstavnostno aplikacijo.
12 Za doplačilo ali kot izbirna funkcija.
13 Protimikrobna tipkovnica HP USB: samo na Kitajskem.
14 Protimikrobna miška HP USB: samo na Kitajskem.
15 Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT je odvisno od države. Če si želite ogledati stanje registriranja po posameznih državah, pojdite na spletno mesto www.epeat.net. Na spletnem mestu www.hp.com/go/options lahko pod
možnostmi drugih ponudnikov poiščete pripomoček na sončno energijo.
16 Zunanji napajalniki, napajalni kabli, drugi kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogena. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogena.
17 (2) Type A USB 3.1 druge generacije (z zmožnostjo zbujanja tipkovnice).
21 OPOMBA: vaš izdelek ne zagotavlja podpore za operacijski sistem Windows 8 ali Windows 7. HP v skladu z Microsoftovim pravilnikom za podporo ne zagotavlja podpore za operacijski sistem Windows 8 ali Windows 7 v izdelkih, ki so konfigurirani s procesorji
Intel® in AMD sedme generacije ter novejšimi, ali na spletnem mestu http://www.support.hp.com ne ponuja nobenih gonilnikov za Windows 8 ali Windows 7.
22 Vse HP-jeve naprave z znamko Bang & Olufsen so po meri nastavili strokovnjaki za akustiko v podjetju Bang & Olufsen in zagotavljajo odlično izkušnjo za poslovno uporabo.
23 (1) USB 3.1 Type-C™ druge generacije s podporo za Thunderbolt™ (izmenični način DP in 15 W): funkcionalnost izmeničnega načina Thunderbolt™ DP je v skupni rabi z izhodnimi vrati DisplayPort™; Izhodna vrata DisplayPort™ imajo prioriteto in so samodejno
izbrana pred izmeničnim načinom Thunderbolt™ DP.
24 Intel® Unite™ z dodatkom Skype for Business: naprodaj ločeno ali kot dodatna funkcija.
25 Naprodaj ločeno ali kot dodatna funkcija.

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