Specifikace

Stolní počítač HP 260 G3 Mini
Malá velikost, velký výkon, příznivá cena.

Cenově dostupný ultramalý stolní
počítač HP 260 Mini v novém stylovém
provedení byl navržen pro moderní
pracoviště a disponuje prostorově
úsporným designem a nástroji
potřebnými pro rostoucí podnikání.

Společnost HP doporučuje systém Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● Procesory Intel® Core™ 7. generace2

Vysoký výpočetní výkon
● Optimalizujte výkon pro rostoucí firemní potřeby díky procesoru Intel® Core™ 7. generace2, volitelné paměti Intel® Optane™3, až
32 GB paměti DDR44 a různým možnostem úložiště, které obsahují disky SSD i HDD4.
Kompaktní provedení, velký univerzál
● Kompaktní design stolního počítače Mini s různými možnostmi montáže4 a volitelným příslušenstvím4 podporuje širokou řadu
způsobů použití, od klasického stolního počítače přes veřejný počítač až po digitální zobrazovací zařízení.
Pracujte s důvěrou bez zbytečných nákladů
● Pořiďte si firemní stolní počítač Mini za rozumnou cenu s potřebným příslušenstvím4 a úspornými procesory, které pomáhají snížit
spotřebu energie.
Kompatibilita se staršími zařízeními
● Mějte přehled nad náklady a využívejte stávající kompatibilní příslušenství i nadále díky standardní podpoře rozhraní VGA a
sériových portů.
Funkce
● Pomozte zabezpečit budoucnost svého podnikání. Počítače od společnosti HP využívají všechny funkce systému Windows 10
Pro, aby vás ochránily před současnými bezpečnostními hrozbami a maximalizovaly produktivitu a možnosti správy pro vaše
podnikání.1
● Využijte možnosti rozšíření o kompatibilní příslušenství HP Mini. Rozšiřte možnosti ukládání, přidejte porty na podporu starších
zařízení pomocí rozšiřujících modulů, pomozte zabezpečit zařízení pomocí bezpečnostních úchytů nebo si udělejte na stole více
místa díky podstavcům a pracovním centrům.4,4,4
● Pomozte chránit interní komponenty a prodloužit životnost počítače v těch nejnáročnějších pracovních prostředích zachycováním
prachových částic při vstupu do počítače pomocí prachového filtru.4
● Pracujte produktivněji na dvou displejích s porty HDMI a VGA Full HD, navíc máte k dispozici 6 portů USB k připojení všech
potřebných periferních zařízení.
● Pomozte chránit svou investici a pohodlně napájejte svůj stolní počítač Mini přímo z klávesnice, abyste nemuseli otevírat kryty
nebo namáhavě hledat tlačítko napájení, když je mimo dosah.4
● Kombinace standardního pevného disku s rychlým a spolehlivým diskem SSD zajišťuje maximální výkon založený na dvou
úložištích.4
● Snadno zabezpečte váš počítač na místě. Lehký stolní počítač Mini se snadno přenáší a ukládá.
● Vestavěný modul Trusted Platform Module (TPM) poskytuje hardwarové šifrování, které vám pomůže zabezpečit data a bránit se
před útoky virů a malwaru.

Společnost HP doporučuje systém Windows 10 Pro.
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Stolní počítač HP 260 G3 Mini
Tabulka s technickými údaji

Provedení

Mini

Dostupný operační systém

Windows 10 Pro 64 – společnost HP doporučuje Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
FreeDOS 2.0

Dostupné procesory4,24

Intel® Celeron® 3865U s grafikou Intel® HD 610 (1,8 GHz, 2 MB mezipaměti, 2 jádra); Intel® Core™ i5-7200U s grafikou Intel® HD 620 (základní frekvence 2,5 GHz, max. 3,1 GHz s
technologií Intel® Turbo Boost, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Intel® Core™ i3-7130U s grafikou Intel® HD 620 (2,7 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Intel® Pentium® Gold 4415U s
grafikou Intel® HD 610 (2,3 GHz, 2 MB mezipaměti, 2 jádra)

Maximální paměť

Max. Paměť 32 GB DDR4-2133 SDRAM 5,6
Poznámka ke standardní paměti: Rychlost přenosu dat až 2 133 MT/s.

Paměťové sloty

2 sloty SODIMM

Interní paměť

500 GB Max. 1 TB Jednotka HDD SATA 7 200 ot./min7
128 GB Max. 256 GB Disková jednotka SSD PCIe® NVMe™ M.27
128 GB Max. 256 GB Jednotka SSD PCIe® NVMe™ TLC M.27

Dostupná grafika

Integrováno: Grafická karta Intel® HD 610; grafická karta Intel® HD 62021

Zvuk

Kodek Conexant CX20632, kombinovaný konektor mikrofonu/sluchátek, zvuk HD

Komunikace

Síť LAN: Adaptér Realtek RTL8111HSH-CG GbE
WLAN: Realtek RTL8821CE-CG 802.11a/b/g/n/ac (1x1) s technologií Bluetooth® 4.2 M.2 PCIe®8

Rozšiřující sloty

1x M.2 2230; 1x M.2 2230/2280; 1x konektor SATA pro úložiště19
(1 slot M.2 pro síť WLAN a 1 slot M.2 2230/2280 pro úložiště.)

Porty a konektory

Vpředu: 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 2 porty USB 3.1 Gen 1
Zadní: 1x konektor na externí anténu; 1x napájecí konektor; 1x RJ-45; 1x sériový port; 1x VGA; 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 Gen 1; 1x HDMI 1.412,18

Pozice interních jednotek

Jedna disková jednotka HDD 2,5“

Vstupní zařízení

Samostatná kabelová klávesnice9,10
Optická myš HP pro rozhraní USB9,10

Dostupný software

Ovladač HP ePrint + JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP Jumpstart; HP PhoneWise; HP Support Assistant; HP Velocity; McAfee LiveSafe™; Zakoupení produktu Office (prodává se
samostatně)14,15,16,17,22

Správa zabezpečení

Slot pro zámek; Oko pro visací zámek; Modul TPM 2.0 (Trusted Platform Module)

Napájení

Externí napájecí adaptér 65 W, až 89% účinnost

Rozměry

17,7 x 17,5 x 3,4 cm

Hmotnost

1,25 kg (Konfigurace pouze s 1 pevným diskem. Přesná hmotnost závisí na konkrétní sestavě.)

Ekologické informace

Nízký obsah halogenů20

Kompatibilita s požadavky na Certifikace ENERGY STAR®; EPEAT® Gold13
energetickou efektivnost
Záruka

Jednoletá (1-1-1) omezená záruka a nabídka služeb zahrnuje jednoletou záruku na díly, práci a opravy u zákazníka. Zahrnuje bezplatnou nepřetržitou telefonickou podporu.
Jednoletá záruka na práci u zákazníka není k dispozici ve všech zemích. Službu lze prodloužit až na 5 let pomocí volitelné služby Care Pack. Pokud chcete k produktu HP zvolit
správnou službu, navštivte centrálu služeb HP Care Pack: www.hp.com/go/cpc
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Stolní počítač HP 260 G3 Mini
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Montážní držák HP B300 PC

Vytvořte si celkově lepší řešení s montážním držákem HP B300 PC, který vám umožní připevnit pracovní stanici HP, stolní
počítač HP Mini, počítač HP Chromebox nebo vybraného tenkého klienta HP přímo za některý z monitorů HP EliteDisplay
a HP Z 2017 a 2018.1

Produktové číslo: 2DW53AA

Bezdrátová klávesnice HP
Business Slim

Bezdrátová klávesnice HP Business Slim, která byla navržena jako doplněk firemních počítačů HP modelové řady 2015,
nabízí snadné zadávání dat a bezdrátové připojení.

Sada krytů pro porty
stolního počítače HP Mini

Sada krytů pro porty stolního počítače HP Mini pomůže zamezit neoprávněnému přístupu k zadním portům počítače.

3 roky hardwarové podpory
HP s reakcí následující
pracovní den v místě
instalace pouze pro stolní
produkty

Získejte pro své zařízení tříletou hardwarovou podporu na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: N3R88AA

Produktové číslo: P3R65AA

Produktové číslo: U6578E
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Stolní počítač HP 260 G3 Mini
Poznámky pod čarou se zprávami
1

Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, mohou systémy vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů nebo softwaru.
Systém Windows 10 se aktualizuje automaticky; tato funkce je vždy zapnutá. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Viz http://www.windows.com
2
Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a na
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů, značek nebo pojmenování produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.
3
Zrychlení systému díky paměti Intel® Optane™ nenahrazuje ani nezvyšuje paměť DRAM v systému a vyžaduje konfiguraci s volitelným procesorem Intel® Core™ i(5 nebo 7)+.
4
Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.

Technické specifikace zřeknutí
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo

aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 se aktualizuje automaticky. Tato funkce je vždy zapnutá. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Viz http://www.windows.com/
3
POZNÁMKA: Produkt nepodporuje systém Windows 8 ani Windows 7. Společnost HP v souladu se zásadami poskytování podpory společnosti Microsoft nepodporuje operační systém Windows 8 a Windows 7 u produktů konfigurovaných s procesory Intel® a AMD
7. generace a následujícími procesory ani neposkytuje žádné ovladače pro systém Windows 8 nebo Windows 7 na stránce http://www.support.hp.com.
4
Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a na
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů, značek nebo pojmenování produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.
5
U počítačů s více než 3 GB paměti a 32bitovým operačním systémem může být v důsledku požadavků na systémové zdroje znepřístupněna část paměti. Adresování paměti větší než 4 GB vyžaduje 64bitový operační systém. Paměťové moduly podporují datové
přenosy s rychlostí až 2 133 MT/s; skutečná přenosová rychlost závisí na procesoru použitém v systému. Podporovanou přenosovou rychlost dat paměti naleznete ve specifikacích procesoru.
6
Všechny paměťové sloty jsou přístupné/rozšiřitelné pro zákazníka.
7 V případě pevných disků a disků SSD: 1 GB = 1 miliarda bajtů. 1 TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 36 GB (Windows 10) místa na systémovém disku je vyhrazeno pro software na obnovu systému.
8 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a internetové připojení.
9 Dostupnost se v jednotlivých zemích může lišit.
10 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
12 (1x) konektor na externí anténu: Je třeba konfigurovat v okamžiku nákupu.
13 Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce www.epeat.net. Solární příslušenství naleznete v obchodě HP s příslušenstvím od jiných výrobců
na stránce www.hp.com/go/options.
14 Ovladač HP ePrint vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP a registraci účtu HP ePrint (seznam způsobilých partnerů, podpůrné dokumenty, typy obrázků a další podrobnosti o službě HP ePrint najdete na stránce www.hp.com/go/eprintcenter). Časy
tisku a rychlosti připojení se mohou lišit.
15 Klient HP PhoneWise je k dispozici pouze pro vybrané platformy. Systémové požadavky podporovaných platforem a klienta HP PhoneWise naleznete na stránce www.hp.com/go/HPPhoneWise.
16 HP Support Assistant vyžaduje systém Windows a přístup k internetu.
17 McAfee LiveSafe™: 1leté předplatné. Dostupnost se v jednotlivých zemích může lišit.
18 (1x) port USB 2.0: Podporuje probuzení z S4/S5 pomocí klávesnice/myši při připojení a povolení v systému BIOS.
19 Stolní počítač Mini v konfiguraci s úložištěm M.2 nedisponuje držákem disku SATA. Pokud chcete vylepšit úložiště jakýmkoli 2,5" diskem SATA, vyberte držák disku DM 35W SATA.
20 Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusejí mít nízký obsah halogenů.
21 Integrovaná grafika Intel® HD se liší v závislosti na procesoru.
22 HP Velocity: Dostupnost se v jednotlivých zemích může lišit.
23 Čipová sada je integrovaná s procesorem.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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