Datasheet

HP 260 G3 mini desktop pc
Compact model, sterke prestaties, betaalbare prijs.

De ultrakleine en voordelige HP 260
mini desktop pc heeft een nieuw
stijlvol uiterlijk, is ontworpen voor de
moderne werkomgeving, neemt
weinig ruimte in beslag en heeft de
essentiële hulpmiddelen die u nodig
hebt voor uw groeiende bedrijf.

HP raadt Windows 10 Pro aan.
● Windows 10 Pro1
● 7e-generatie Intel® Core™-processors2

Krachtige processor
● Optimaliseer de prestaties van een groeiend bedrijf met 7e-generatie Intel® Core™-processors2, optioneel Intel®
Optane™-geheugen3, tot 32 GB DDR4-geheugen4 en robuuste opslagopties met zowel SSD's als HDD's4.
Compact ontwerp, veelzijdige mogelijkheden
● De moderne en compacte mini desktop pc met flexibele montageopties4 en optionele accessoires4 is op tal van manieren
inzetbaar, als desktop pc, computer voor openbare ruimten en voor digitale borden.
Werk prettig zonder hoge kosten
● Een voordelige mini desktop pc voor bedrijven met de accessoires4 die u nodig hebt en energiebesparende processors.
Compatibiliteit
● Houd uw kosten laag en gebruik uw bestaande compatibele apparatuur met standaardondersteuning voor VGA- en seriële
poorten.
Pluspunten
● Investeer in de toekomst van uw bedrijf. Pc's van HP halen het beste uit Windows 10 Pro om bedrijven te beschermen tegen
beveiligingsproblemen en bieden krachtige beheer- en productiviteitskenmerken voor bedrijven.1
● Benut de compatibele accessoires en uitbreidingsopties voor de HP Mini. Sluit meer opslagopties aan, voeg legacy-poorten toe
met uitbreidingsmodules, beveilig uw pc met vergrendelingsopties of bespaar ruimte met een standaard of Work Centers.4,4,4
● Bescherm de interne onderdelen en verleng de levensduur van pc's in de meest veeleisende werkomgevingen door met een
optionele stoffilter de inname van fijnstof te verminderen.4
● Doe meer op twee displays, met een HDMI-poort, Full HD VGA-poorten en 6 USB-poorten om alle nodige randapparaten op aan
te sluiten.
● Bescherm uw apparaat en start uw desktop mini op vanaf het toetsenbord, zonder de kast te openen of op de aan-uitknop te
drukken.4
● Combineer een vertrouwde vaste schijf met een snelle en betrouwbare solid-state drive voor een pc met twee krachtige
opslagopties.4
● Zet uw systeem op een veilige plaats vast. De lichtgewicht Desktop Mini is gemakkelijk mee te nemen en op te bergen.
● De geïntegreerde TPM (Trusted Platform Module) biedt hardwaregebaseerde encryptie om uw data te beveiligen en virus- en
malwareaanvallen af te weren.

HP raadt Windows 10 Pro aan.
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HP 260 G3 mini desktop pc
Specificatietabel

Model

Mini

Beschikbaar
besturingssysteem

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

Beschikbare processors4,24

Intel® Celeron® 3865U met Intel® HD Graphics 610 (1,8 GHz, 2 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i5-7200U met Intel® HD Graphics 620 (2,5 GHz basisfrequentie, tot 3,1 GHz met Intel®
Turbo Boost-technologie, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i3-7130U met Intel® HD Graphics 620 (2,7 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Pentium® Gold 4415U met Intel® HD
Graphics 610 (2,3 GHz, 2 MB cache, 2 cores)

Maximum geheugen

Tot 32 GB DDR4-2133 SDRAM 5,6
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 2133 MT/sec.

Geheugenslots

2 SODIMM

Interne opslag

500 GB Tot 1 TB 7200-rpm SATA-schijf7
128 GB Tot 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD7
128 GB Tot 256 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD7

Beschikbare grafische
oplossingen

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

Audio

Conexant CX20632-codec, microfoon/hoofdtelefoon comboconnector, HD-audio

Communicatie

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

Uitbreidingsslots

1 M.2 2230; 1 M.2 2230/2280; 1 SATA-opslagconnector19
(1 M.2-slot voor WLAN en 1 2230/2280 M.2-slot voor storage.)

Poorten en connectoren

Voor: 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 2 USB 3.1 Gen 1
Achter: 1 connector voor externe antenne; 1 voedingsconnector; 1 RJ-45; 1 serieel; 1 VGA; 2 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1; 1 HDMI 1.412,18

Interne schijfposities

Eén 2,5-inch HDD

Invoerapparaat

Bekabeld zelfstandig toetsenbord9,10
HP USB optische muis9,10

Beschikbare software

HP ePrint driver + JetAdvantage; HP Hotkey ondersteuning; HP Jumpstart; HP PhoneWise; HP Support Assistant; HP Velocity; McAfee LiveSafe™; Koop Office (apart
verkocht)14,15,16,17,22

Beveiligingsbeheer

Veiligheidsslot; Oog voor slot; Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Voeding

65-watt externe stroomadapter, tot 89% efficiëntie

Afmetingen

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

Gewicht

1,25 kg (Configuratie met slechts 1 harde schijf. Het exacte gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Milieu

Laag-halogeen20

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Gold13

Garantie

1 jaar (1-1-1) garantie en service omvatten 1 jaar garantie op onderdelen, arbeid en onsite reparatie. Inclusief gratis 24/7 telefonische ondersteuning. Eén jaar garantie op arbeid en
onsite reparatie is niet in alle landen beschikbaar. Service is uitbreidbaar tot 5 jaar via een Care Pack. Ga naar HP Care Pack Central om het juiste serviceniveau voor uw HP product te
kiezen: www.hp.com/go/cpc

HP raadt Windows 10 Pro aan.
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HP 260 G3 mini desktop pc
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP B300 pc-montagebeugel

Creëer een betere totaaloplossing met de HP B300 pc-montagebeugel voor monitoren, waarmee u uw HP workstation,
HP Desktop Mini, HP Chromebox of bepaalde HP thin clients direct achter bepaalde HP Elite beeldschermen en HP Z
beeldschermen uit 2017 en 2018 kunt bevestigen.1

Bestelnr.: 2DW53AA

HP Wireless Business plat
toetsenbord

Gebruik het voor HP Business pc's uit 2015 ontworpen HP Wireless Business platte toetsenbord om uw data gemakkelijk
en draadloos in te voeren.

HP Desktop Mini
poortafdekplaat

Voorkom ongewenste toegang tot de poorten aan de achterzijde van uw HP Desktop Mini met de HP desktop mini
poortafdekkit.

HP 3 jaar, onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag, alleen
voor desktop pc

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite HW-support op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: N3R88AA

Bestelnr.: P3R65AA

Bestelnr.: U6578E
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Messaging, voetnoten
1

Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt
automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com
2
Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de
applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.
3
Intel® Optane™-geheugensysteemversnelling vervangt of verhoogt het DRAM van het systeem niet en vereist een configuratie met een optionele Intel® Core™ i(5 of 7)+-processor.
4
Worden apart of als optie verkocht.

Technische specificaties disclaimers
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10

wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Uw internetprovider kan kosten in rekening brengen en na verloop van tijd kunnen extra eisen van kracht worden voor updates. Kijk op http://www.windows.com/
3
OPMERKING: Uw product ondersteunt Windows 8 en Windows 7 niet conform het ondersteuningsbeleid van Microsoft, HP ondersteunt het Windows 8- of Windows 7-besturingssysteem niet op producten die zijn geconfigureerd met 7e-generatie en latere Intel®en AMD-processors en levert ook geen drivers voor Windows 8 of Windows 7 op http://www.support.hp.com.
4
Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de
applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.
5
Bij systemen met meer dan 3 GB geheugen en een 32-bits besturingssysteem is mogelijk niet alle geheugen beschikbaar wegens systeemvereisten. Om geheugen boven 4 GB aan te spreken, is een 64-bits besturingssysteem vereist. Geheugenmodules
ondersteunen dataoverdrachtssnelheden tot 2133 MT/s; de werkelijke datasnelheid is afhankelijk van de geconfigureerde systeemprocessor. Zie de processorspecificaties voor de ondersteunde geheugendatasnelheid.
6
Alle geheugensleuven zijn toegankelijk om upgrades uit te voeren.
7 Voor vaste schijven en solid-state drives geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 36 GB (voor Windows 10) van de systeemschijf is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
8 Een draadloos toegangspunt en een internetverbinding zijn vereist.
9 De beschikbaarheid varieert per land.
10 Wordt apart of als optie verkocht.
12 (1) connector voor externe antenne: Moet worden geconfigureerd bij aankoop.
13 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor de registratiestatus per land. Bezoek de HP winkel met opties van derde partijen voor zonne-energieaccessoire op www.hp.com/go/options.
14 Voor de HP ePrint-driver zijn een internetverbinding naar een HP webprinter en registratie van een HP ePrint-account vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar
op www.hp.com/go/eprintcenter). De printtijden en verbindingssnelheden kunnen variëren.
15 HP PhoneWise client is alleen beschikbaar op bepaalde platformen. Zie www.hp.com/go/HPPhoneWise voor ondersteunde platformen en HP PhoneWise systeemvereisten.
16 Voor HP Support Assistant zijn Windows en internettoegang vereist.
17 McAfee LiveSafe™: Abonnement voor 1 jaar. de beschikbaarheid varieert per land.
18 (1) USB 2.0-poort: Wekken vanuit S4/S5 met toetsenbord/muis is mogelijk indien aangesloten en in BIOS ingeschakeld.
19 Voor mini desktop pc's met M.2-opslagconfiguratie is er geen SATA-schijfbeugel. Als u de opslag wilt upgraden met een 2,5-inch SATA-schijf, selecteert u een DM 35W SATA-schijfbeugel.
20 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
21 Geïntegreerde Intel® HD Graphics verschilt per processor.
22 HP Velocity: de beschikbaarheid varieert per land.
23 Chipset is geïntegreerd met de processor.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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