Dataark

HP EliteOne 800 G4 23,8" Touch Allin-One-pc
Få effektivitet til din virksomhed.
Moderniser enhver arbejdsplads med
en AiO-pc, der giver et fantastisk
førstehåndsindtryk. HP EliteOne AiO
har fantastisk ydeevne, gør
samarbejde spændende, har
sikkerhed med flere facetter og
målbevidst håndtering takket være et
design med en forbløffende og tynd
skærm med smal kant på 23,8"
diagonalt.
Windows 10 Pro1
23,8" diagonal skærm:

Fantastisk fra alle vinkler
Vær sikker på, at denne målbevidst designede AiO vil imponere. Du kan arbejde med stil på den
elegante HP EliteOne 800 AiO med dens tynde design, refleksfri berøringsskærm med smal kant
og fantastiske muligheder for at samle ledninger.

Ydeevne er højeste prioritet
Brugerne får effektive 8. generations Intel® Core™-processorer2, Intel® Optane™-hukommelse3 og
valgfrit, diskret AMD Radeon™-grafikkort4.

Solid sikkerhed, effektiv administration
Du får effektiv beskyttelse og nem administration takket være vores mest sikre og brugervenlige
pc'er. HP Sure Start Gen46 beskytter mod BIOS-angreb, og med Microsoft SCCM med HP
Manageability Integration Kit7 kan du nemt administrere dine enheder via Microsoft System Center
Configuration Manager.

Du kan tydeligt se og høre dem
Samarbejd med et krystalklart møde ansigt til ansigt på FHD-berøringsskærmen på 23,8"
diagonalt med krystalklar lyd og enten fremadvendt IR-popop-kamera eller bagudvendt FHDkamera8 eller et dobbeltvendt FHD-popopkamera8.

Fremhævede funktioner
Kom godt igennem din arbejdsdag med Windows 10 Pro med indbygget sikkerheds-, samarbejdsog netværksfunktioner.
Beskyt firmwaren, som antivirus ikke kan nå! Den hardware-forstærkede selvhelbredende
beskyttelse i HP Sure Start Gen4 gendanner automatisk BIOS efter malware, rootkits eller
beskadigelse.
Sørg for, at dine kritiske programmer og processer altid kører takket være selvhelbredende
beskyttelse, selvom malware forsøger at lukke dem ned.
Beskyt din pc mod websteder, vedhæftede filer, malware, ransomware og virus med hardwareforstærkende sikkerhed fra HP Sure Click.
Du kan hurtigt og nemt gendanne pc'er til den seneste afbildning med en netværksforbindelse og
HP Sure Recover.
HP Image Assistant Gen3 hjælper ITDM'er med oprettelse af afbildning, problemregistrering samt
anbefalinger og fejlrettelse, så du får bedre og mere sikre Windows-systemer.
HP Manageability Integration Kit hjælper med hurtigere image-oprettelse og administration af
hardware, BIOS og sikkerhed via Microsoft System Center Configuration Manager.
Forbedr dit sikkerhedsniveau med op til tre godkendelsesfaktorer, herunder fingeraftryks- og
ansigtsgenkendelse.
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HP EliteOne 800 G4 23,8" Touch All-in-One-pc Specifikationstabel

Understøttede operativsystemer

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

Formfaktor

All-in-one

Maksimal hukommelse

32 GB DDR4-2666 SDRAM 4,13
Overførselshastigheder på op til 2666 MT/s.

Hukommelsessokler

2 SODIMM

Internt storage

500 GB op til 1 TB 7200 o/m SATA HDD 5
op til 2 TB 5400 o/m SATA HDD 5
op til 500 GB SATA SED Opal 2 HDD 5
256 GB op til 512 GB SATA SED Opal 2 TLC SSD 5
256 GB op til 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD-drev 5
128 GB op til 1 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD 5
256 GB op til 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD 5

Ekstra lagerplads

5-i-1-SD-kortlæser

Optisk drev

Tynd HP-dvd-brænder på 9,5 mm; HP's slanke dvd-rom på 9,5 mm 17

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) 60,45 cm (23,8") diagonal FHD IPS-berøringsskærm i bredformat med WLED-bagbelysning (1920 x 1080)

Tilgængelige grafikkort

Integreret:

Lyd

Lyd fra Bang & Olufsen, stik til headset og hovedtelefoner i siden (3,5 mm), line out-stik bag på (3,5 mm), alle stik er i stereo. Højttalere med høj ydelse integreret 18

Udvidelsesstik

1 M.2 2230; 2 M.2 2230/2280
(1 M.2-stik til WLAN og 1 M.2 2230/2280-harddiskstik.)

Porte og stik

Side: 1 hovedtelefon; 1 stik til headset
Bund: 1 lydudgang; 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI; 1 strømstik; 1 RJ-45; 2 USB 3.1 Gen 1; 4 USB 3.1 Gen 2; 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 26
Tilbehør: 1 SD-kortlæser til fire kort

Input-enheder

HP-konferencetastatur; Slankt HP USB-tastatur til erhvervsbrug; HP-tastatur med Smart Card (CCID) og USB; Kombination med HP's tynde og trådløse tastatur og
mus til erhvervsbrug 14
HP USB-lasermus på 1000 dpi; Optisk HP USB-mus 8,16

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™ 7

Drevbåse

Én harddisk på 2,5"

Kamera

2 MP FHD-webkamera med indbygget, dobbelt, digital mikrofon, maksimal opløsning på 1920 x 1080; 2 MP, 1080p, FHD-popop-kamera med IR-sensor (foran) og 2
MP webkamera (bagpå) med indbygget, dobbelt, digital mikrofon, maksimal opløsning på 1920 x 1080, IR-kamera til ansigtsgodkendelse med Windows Hello 17

Miljøansvar

Driftstemperatur: 10 til 35 °C
Luftfugtighed ved drift: 10 til 90% relativ fugtighed

Tilgængelig software

Absolute Persistence-modul; HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP JumpStart; HP Noise Cancellation-software; HP PhoneWise; HP Support
Assistant; HP Velocity; Intel® Unite™ med Skype for Business-plug-in; Indbygget understøttelse af Miracast; HP Wireless Wakeup; Køb Office (skal købes separat); HP
Sure Recover 9,23,24,25,27,28

Sikkerhedsstyring

DriveLock; Hættesensor; HP BIOSphere; HP Password Manager; HP Power On Authentication; Intel® Identity Protection-teknologi (Intel® IPT); Adgangskode ved
opstart (via BIOS); RAID-konfigurationer; Skrive-/opstartskontrol for udtagelige medier; Deaktivering af SATA-porte (via BIOS); Opsætningsadgangskode (via BIOS);
Aktivere/deaktivere USB (via BIOS); HP Client Security Suite Gen 4; HP Sure Start Gen 4; HP Sure Run; Fingeraftrykslæser; Aktivering/deaktivering af parallelle porte
(via BIOS); Aktivering/deaktivering af serielle porte (via BIOS); Trusted Platform Module TPM 2.0-indbygget sikkerhedschip, der leveres med Windows 10 (certificeret i
henhold til Common Criteria EAL4+) (certificeret i henhold til FIPS 140-2 niveau 2) 11,31,32,33,34,35,36,37,38,39

Administrationsfunktioner

HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP System Software Manager (download); Ivanti Management Suite; HP
Management-integrationssæt til Microsoft System Center Configuration Management Gen 2 10,29,30

Strømforsyning

Intern strømforsyning på 180 W, effektivitetsgrad på op til 90 %, aktiv PFC

Mål

53,96 x 18,02 x 46,77 cm
(Med basisfod.)

Vægt

8,73 kg
(Laveste vægtkonfiguration med stativ der kan justeres i højden. Vægten afhænger af konfigurationen.)

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Gold; CECP 12

Miljøspecifikationer

Lav halogen 15

Garanti

Begrænset garanti og service i tre år (3-3-0), som omfatter 3 år med reservedele og arbejdskraft. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse
begrænsninger og undtagelser.
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HP EliteOne 800 G4 23,8" Touch All-in-One-pc
Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP Wireless Slim Business Keyboard

Det slanke, trådløse HP-tastatur til erhvervsbrug sikrer hurtig adgang til dine data og er
designet til at passe til HP's erhvervscomputere fra 2015. Det slanke, trådløse HP-tastatur til
erhvervsbrug sikrer hurtig adgang til dine data og er designet til at passe til HP's
erhvervscomputere fra 2015.
Produktnummer: N3R88AA

HP 5-års hardwaresupport næste
hverdag på stedet til Desktops HP 5års hardwaresupport næste hverdag
på stedet til 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.
Produktnummer: U7899E
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HP EliteOne 800 G4 23,8" Touch All-in-One-pc
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, 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 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre 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 navngivning er ikke en målestok for højere ydeevne.
3 Intel® Optane™-hukommelse systemacceleration erstatter eller øger ikke DRAM på dit system og kræver konfiguration med valgfri Intel® Core™ i(5 eller 7)+ processor.
4 AMD Radeon™-grafikkort skal købes separat og konfigureres fra fabrikken.
6 HP Sure Click fås til udvalgte HP-platforme og understøtter Microsoft® Internet Explorer, Google Chrome og Chromium™. Understøttede vedhæftede filer omfatter skrivebeskyttede Microsoft Office- (Word, Excel, PowerPoint) og PDF-filer. Få
flere oplysninger om alle kompatible platforme, efterhånden som de bliver tilgængelige, på http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW.
7 HP Manageability Integration Kit kan downloades fra http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
8 Sælges som ekstraudstyr og skal konfigureres fra fabrikken.
9 HP Sure Run fås til HP Elite-produkter, der er udstyret med 8. generations Intel®- eller AMD-processorer.
10 HP Sure Click fås til udvalgte HP-platforme og understøtter Microsoft® Internet Explorer og Chromium™. Få flere oplysninger om alle kompatible platforme, efterhånden som de bliver tilgængelige, på
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW.

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/.
3 Multi-core 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.
4 For systemer, der er konfigureret med mere end 3 GB hukommelse og et 32-bit-operativsystem, vil al hukommelsen muligvis ikke være tilgængelig på grund af systemressourcekrav. Anvendelse af mere hukommelse end 4 GB kræver et
64-bit-operativsystem. Hukommelsesmodulerne understøtter dataoverførselshastigheder på op til 2133 MT/s; den faktiske datahastighed bestemmes af systemets processor. Under specifikationerne for processoren kan du se, hvilke
dataoverførselshastigheder hukommelsen understøtter. Kunden har adgang til og kan opgradere alle hukommelsesstik.
5 For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software.
7 Der kræves et trådløst adgangspunkt samt adgang til internettet. Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endelige. Hvis de endelige specifikationer afviger fra kladdespecifikationerne, kan det få
indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.
8 Antimikrobiel USB-mus og solid HP USB-mus er ikke tilgængelige i alle lande/områder.
9 Miracast er en trådløs teknologi, din computer kan bruge til at projicere din skærm til tv'er, projektorer og streaming.
10 HP Driver Packs: Er ikke forudinstalleret, men kan downloades på http://www.hp.com/go/clientmanagement.
11 HP BIOSphere Gen4: Kræver 8. generations Intel®- eller AMD-processorer. Funktioner kan variere afhængigt af platform og konfigurationer.
12 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.
13 Kunden har adgang til og kan opgradere alle hukommelsesstik.
14 HP USB- og PS/2-tastatur, der kan vaskes: PS/2-port, der ikke findes på EliteOne 800 G4 AiOs.
15 Eksterne strømforsyninger, strømkabler, kabler og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Servicedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
16 HP USB- og PS/2-mus, der kan vaskes: PS/2-port, der ikke findes på EliteOne 800 G4 AiOs.
17 Skal købes separat eller som tilbehør.
18 alle HP-enheder, som bærer Bang & Olufsens mærke, er finjusteret af Bang & Olufsens akustiske ingeniører for at give en præcis lydoplevelse til erhvervsbrug.
19 Dit produkt understøtter ikke Windows 8 eller Windows 7. I overensstemmelse med Microsofts supportpolitik understøtter HP ikke disse operativsystemer på produkter, der er konfigureret med 8. generations Intel®-processorer (eller
nyere). Desuden er det ikke længere muligt at hente drivere til Windows 8 eller 7 på http://www.support.hp.com
20 Visse funktioner i vPro, f.eks. Intel Active Management Technology og Intel Virtualization Technology kræver ekstra software fra tredjepart. Det er udbyderne af tredjepartssoftware, som afgør, om der udgives "virtuelle udstyrsprogrammer"
til Intel vPro-teknologien. Kompatibilitet med fremtidens "virtuelle udstyr" er endnu ikke bestemt.
21 Intel® Optane™-hukommelse systemacceleration erstatter eller øger ikke DRAM på dit system og kræver konfiguration med valgfri Intel® Core™ i(5 eller 7)+ processor.
22 Intel® Turbo Boost-teknologi kræver en pc med processor der har Intel Turbo Boost-funktionalitet. Intel Turbo Boost-ydelsen afhænger af hardware, software samt den generelle systemkonfiguration. Få flere oplysninger på
www.intel.com/technology/turboboost.
23 Absolute Persistence-modul: Absolute-agenten leveres slukket og aktiveres, når kunden aktiverer et betalt abonnement. Abonnementer kan købes, så de gælder i perioder på flere år. Tjenesten er begrænset. Kontakt Absolute, hvis du vil
have oplysninger om mulighederne uden for USA. Absolut Recovery-garantien er en begrænset garanti. Der gælder visse betingelser. Du kan få flere oplysninger på: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computraceagreement. Data Delete er en valgfri tjeneste, som leveres af Absolute Software. Hvis den anvendes, er Recovery-garantien ugyldig. Kunderne skal først underskrive en aftale om forudgodkendelse og enten få en pinkode eller købe én eller
flere RSA SecurID-tokens fra Absolute Software for at kunne bruge Data Delete-tjenesten.
24 HP ePrint Driver: Kræver internetforbindelse samt en internetforbundet HP-printer og oprettelse af en HP ePrint-konto (du kan se en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedformater og få oplysninger om HP
ePrint på www.hp.com/go/eprintcenter). Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere.
25 HP Support Assistant: Kræver Windows og internetadgang.
27 HP Sure Recover: is available on HP Elite PCs with 8th generation Intel® or AMD processors and requires an open, wired network connection. Not available on platforms with multiple internal storage drives, Intel® Optane™. You must back up
important files, data, photos, videos, etc. before use to avoid loss of data.
28Intel® Unite™ med Skype for Business-plug-in: Købes separat eller som ekstraudstyr.
29 HP Manageability Integration Kit: kan downloades fra http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
30 Ivanti Management Suite: Kræver abonnement.
31 HP Client Security Suite 4. generation: Kræver Windows og 8. generations Intel® eller AMD-processorer.
32 HP Password Manager: Kræver Internet Explorer, Chrome eller FireFox. Visse websteder og programmer understøttes eventuelt ikke. Brugere skal muligvis aktivere eller tillade tilføjelsesprogrammet/udvidelsen i internetbrowseren.
33 Microsoft Defender: Opdateringer kræver, at dette tilvælges, og at der er internetforbindelse.
34 HP Sure Start Gen4: is available on HP Elite and HP Pro 600 products equipped with 8th generation Intel® or AMD processors.
35 Firmware TPM: Er version 2.0. TPM-hardwaren er v1.2, som er en del af den TPM 2.0-specificerede version v0.89, der er implementeret af Intel Platform Trust Technology (PTT).
36 RAID-konfiguration: Er valgfri og kræver en ekstra harddisk.
37 HP Sure Run: Fås til HP Elite-produkter, der er udstyret med 8. generations Intel®- eller AMD-processorer.
38 Intel® Identity Protection-teknologi (Intel® IPT): Modeller, der er konfigureret med Intel® Core™-processorer, har mulighed for at bruge avanceret sikkerhedsbeskyttelse til onlinetransaktioner. Intel® Identity Protection-teknologi (IPT) bruges
med samarbejdende websteder og sørger for dobbelt identitetsgodkendelse ved at tilføje en hardwareenhed til det sædvanlige login med brugernavn og adgangskode. Intel® Identity Protection-teknologi (Intel® IPT) aktiveres ved hjælp af HP
Client Security-modul.
39 Fingeraftryksaflæser Standard på 800 G4 AiO-modeller med berøringsteknologi og ekstraudstyr på modeller uden berøringsteknologi.

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