Dataark

HP 260 G3 desktop-mini-pc
Kompakt størrelse, kraftig ydeevne og fornuftig pris.

Den flotte og ultratynde HP ProDesk
260 desktop-mini-pc, der er designet
til den moderne arbejdsplads i vækst,
har et pladsbesparende design og
værktøjer, der er nødvendige til din
voksende virksomhed, og så er prisen
fornuftig.

HP anbefaler Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● 7. generations Intel® Core™-processorer2

Kraftige processorer
● Få hjælp til at optimere effektiviteten i forbindelse med større virksomhedskrav med en 7. generations Intel® Core™-processor2,
valgfri Intel® Optane™-hukommelse3, op til 32GB DDR4-hukommelse4 og robuste lagringsmuligheder, der inkluderer både SSD’er
og HDD’er4.
Lille enhed, stor fleksibilitet
● Den kompakte desktop-mini-pc's design med fleksible monteringsmuligheder4 og tilbehør4 gør den nyttig i mange
sammenhænge – på skrivebordet, i offentligheden og til digital skiltning.
Arbejd med ro i sindet uden store omkostninger
● Få en økonomisk desktop-mini-pc, som er optimeret til virksomheder, med det tilbehør4, du har brug for samt energieffektive
processorer, der bruger mindre strøm.
Kompatibel med gammelt udstyr
● Nedbring udgifterne, og bliv ved med at bruge dit nuværende, kompatible udstyr med almindelig understøttelse af VGA-porte og
serielle porte.
Fremhævede funktioner
● Vær med til at sikre din virksomheds fremtid. Med de moderne pc'er fra HP udnyttes Windows 10 Pro bedst muligt til beskyttelse
af virksomheden mod nutidens sikkerhedstrusler samt maksimering af administrations- og produktivitetsfunktionerne til
erhvervsbrug.1
● Udnyt udvidelsesmulighederne og det kompatible minitilbehør fra HP. Udvid lagringsmulighederne, tilføj ældre porte vha.
udvidelsesmoduler, beskyt enheden med sikkerhedsbeslag, og få mere plads på skrivebordet ved hjælp af stativer og andre
hjælpemidler.4,4,4
● Hjælp med at beskytte interne komponenter og øge pc’ens levetid i de mest krævende arbejdsmiljøer ved at mindske indtaget af
luftbårne partikler med et støvfilter (ekstratilbehør).4
● Med HDMI-port og Full HD VGA-porte kan du tilslutte to skærme og få mere fra hånden, og med de 6 USB-porte kan du tilslutte
alt det tilbehør, du har brug for.
● Bidrag til at beskytte din investering ved sikkert og praktisk at tænde mini-pc'en direkte på tastaturet, så du ikke behøver at åbne
kabinettet eller strække dig efter strømknappen, når du ikke kan nå den.4
● Kombiner en almindelig harddisk med en hurtig og pålidelig SSD-harddisk, og få en fantastisk pc-løsning med to harddiske.4
● Du kan nemt sikre systemet på et sikkert sted. Denne lette mini-pc er nem at transportere og opbevare.
● Det indbyggede Trusted Platform Module (TPM) leverer hardwarebaseret kryptering til sikring af dine data og
legitimationsoplysninger samt til bekæmpelse af virusangreb og malware.
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HP 260 G3 desktop-mini-pc
Specifikationstabel

Formfaktor

Mini

Tilgængelige
operativsystemer

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

Tilgængelige processorer4,24

Intel® Celeron® 3865U med Intel® HD-grafikkort 610 (1,8 GHz, 2 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i5-7200U med Intel® HD-grafikkort 620 (basisfrekvens på 2,5 GHz, op til 3,1 GHz
med Intel® Turbo Boost Technology, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i3-7130U med Intel® HD-grafikkort 620 (2,7 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Pentium® Gold 4415U med
Intel® HD-grafikkort 610 (2,3 GHz, 2 MB cache, 2 kerner);

Maksimal hukommelse

Op til 32 GB DDR4-2133 SDRAM 5,6
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder på op til 2133 MT/s.

Hukommelsessokler

2 SODIMM

Internt storage

500 GB Op til 1 TB 7200 o/m SATA HDD7
128 GB Op til 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD-drev7
128 GB Op til 256 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD7

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD Graphics 610; Intel® HD Graphics 62021

Lyd

Conexant CX20632-kodeks, kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik, HD-lyd

Kommunikation

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

Udvidelsesstik

1 M.2 2230; 1 M.2 2230/2280; 1 SATA-lagrigringsstik19
(1 M.2-stik til WLAN og 1 M.2 2230/2280-harddiskstik.)

Porte og stik

Foran: 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 2 USB 3.1 Gen 1
Bagest: 1 eksternt antennestik; 1 strømstik; 1 RJ-45; 1 seriel; 1 VGA; 2 USB 2.0; 2 USB 3.1, 1. generation; 1 HDMI 1.412,18

Interne drevbåse

Én harddisk på 2,5"

Inputenhed

Selvstændigt tastatur med ledning9,10
HP Optisk USB-mus9,10

Tilgængelig software

HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP JumpStart; HP PhoneWise; HP Support Assistant; HP Velocity; McAfee LiveSafe™; Køb Office (skal købes separat)14,15,16,17,22

Sikkerhedsstyring

Holder til lås; Øje til hængelås; Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Strømforsyning

Ekstern strømadapter på 65 W, effektivitetsgrad på op til 89 %

Mål

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

Vægt

1,25 kg (Konfigureret med en enkelt HDD. Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen.)

Miljøansvar

Lav halogen20

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Gold13

Garanti

1 års (1-1-1) begrænset garanti – servicen omfatter 1 års service for reservedele, arbejdskraft og reparation på stedet. Inkluderer gratis telefonisk support alle dage hele døgnet. Et
års service og reparation på stedet er ikke tilgængeligt i alle lande. Der er mulighed for serviceperioder på op til 5 år, når der vælges en Care Pack. Du kan vælge den rette service til
dit HP-produkt ved at besøge HP Care Pack Central: www.hp.com/go/cpc
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP
B300-pc-monteringsokkel

Du kan tilpasse løsning efter dine behov med en HP B300-pc-monteringsbøjle, der gør det muligt at montere din
HP-arbejdsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller visse af HP's tynde klienter direkte på bagsiden af visse 2017 og
2018 HP EliteDisplays og HP Z-skærme.1

Produktnummer: 2DW53AA

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.

HP's omslagssæt til porte til
Desktop Mini

Det er muligt at forhindre uautoriseret adgang til de bagerste porte på HP Desktop Mini ved hjælp af portdækselsættet til
HP Desktop Mini.

HP 3 års hardwaresupport
næste hverdag på stedet,
kun desktops

Du får 3 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: N3R88AA

Produktnummer: P3R65AA

Produktnummer: U6578E
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HP 260 G3 desktop-mini-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 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
2
Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt
konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering, branding og/eller 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
Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Nogle funktioner findes ikke 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 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
BEMÆRK: Produktet understøtter ikke Windows 8 og Windows 7. I overensstemmelse med Microsofts supportpolitik understøtter HP ikke 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.
4
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.
5
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.
6
Kunden har adgang til og kan opgradere alle hukommelsesslots.
7 I forbindelse med harddiske og solid state-drev er GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 36 GB diskpladsen (Windows 10) er reserveret til systemgendannelsessoftware.
8 Der kræves et trådløst adgangspunkt samt adgang til internettet.
9 Udbuddet kan variere fra land til land.
10 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
12 (1) eksternt antennestik: Skal være konfigureret på købstidspunktet.
13 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.
14 HP ePrint-driver kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/eprintcenter kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre
oplysninger om HP ePrint). Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere.
15 HP PhoneWise Client er kun tilgængelig på udvalgte platforme. Få oplysninger om understøttede platforme og HP PhoneWise-systemkrav på www.hp.com/go/HPPhoneWise.
16 HP Support Assistant kræver Windows og internetadgang.
17 McAfee LiveSafe™: 1 års abonnement. Udbuddet kan variere fra land til land.
18 (1) USB 2.0 port: Understøtter vækning fra S4/S5 med tastatur/mus, hvis det er tilsluttet og aktiveret i BIOS.
19 Til en desktop-mini-pc med M.2-lagringskonfiguration findes der ikke SATA-beslag. Hvis du har brug for eller ønsker at opgradere harddiskpladsen med et 2,5" SATA-drev, skal du vælge et DM 35W SATA-drev beslag.
20 Eksterne strømforsyninger, strømkabler, kabler og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
21 Intel® integreret HD-grafikkort er muligt afhængigt af processoren.
22 HP Velocity: Udbuddet kan variere fra land til land.
23 Chipsættet er integreret med processoren.

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