Dataark

HP 260 G3 stasjonær mini-PC
Liten i størrelse, stor i ytelse, rimelig i pris.

Utformet for å passe til moderne
arbeidsplasser med et oppdatert og
elegant utseende, leverer den lille HP
260 stasjonære mini-PC-en en
plassbesparende design med de
essensielle verktøyene du trenger i din
voksende virksomhet til en rimelig
pris.

HP anbefaler Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● 7.-generasjons Intel® Core™-prosessorer2

Kraftigere databehandling
● Bidra til å optimalisere ytelsen for voksende forretningsbehov med en 7. generasjons Intel® Core™-prosessor2, valgfritt Intel®
Optane™-minne3, opptil 32 GB med DDR4-minne4 og robuste lagringsvalg som omfatter både SSD-er og HDD-er4.
Lite design, stor fleksibilitet
● Industridesignen til den kompakte stasjonære mini-PC-en, med fleksibelt monteringsutstyr4 og ekstra, valgfritt tilbehør34, bidrar
til å støtte et allsidig utvalg av brukstilfeller, fra skrivebord til offentlig databehandling, til digital skilting.
Jobb selvsikkert, uten alle kostnadene
● Skaff deg den rimelige forretningsklargjorte stasjonære mini-PC-en med tilbehøret4 du trenger pluss strømsparingsprosessorer
som hjelper deg med å forbruke mindre energi.
Kompatibilitet med gamle enheter
● Bidrar til å begrense kostnader og fortsette å bruke eksisterende kompatibelt utstyr med standardstøtte for VGA- og serieporter.
Med
● Bidra til å sikre fremtiden for bedriften din. PC-er fra HP utnytter Windows 10 Pro til fulle for å beskytte deg fra dagens
sikkerhetstrusler, og maksimere administrasjons- og produktivitetsfunksjonene for bedrifter.1
● Dra nytte av utvidbart og kompatibelt HP-minitilbehør. Utvid lagringskapasiteten, legg til eldre porter med utvidelsesmoduler,
sikre enheten med sikkerhetsfester, eller ta tilbake plassen på skrivebordet ved å bruke stativer og arbeidsstasjoner.4,4,4
● Bidra til å beskytte interne komponenter, og utvid levetiden til PC-ene i de mest krevende arbeidsmiljøer ved å redusere
luftbårent partikkelinntak med et valgfritt støvfilter.4
● Gjør mer på to skjermer med HDMI-port og full-HD VGA-porter, og bruk 6 USB-porter for å koble til alle de eksterne enhetene du
trenger.
● Sikre investeringen og start enkelt opp Desktop Mini direkte fra tastaturet slik at du ikke behøver å åpne kabinetter eller strekke
deg etter av/på-knappen når den er utenfor rekkevidde.4
● Kombiner en standard harddisk og en rask og pålitelig SSD-enhet på en kraftig PC med dobbel lagring.4
● Du kan enkelt feste systemet på et trygt sted. Den lette stasjonære mini-PC-en er enkel å ta med seg og lagre.
● Den innebygde Trusted Platform Module (TPM) sørger for maskinvarebasert kryptering for å sikre dataene dine og hindre angrep
fra virus og skadelig programvare.

HP anbefaler Windows 10 Pro.
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HP 260 G3 stasjonær mini-PC
Spesifikasjonstabell

Formfaktor

Mini

Tilgjengelig operativsystem

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

Tilgjengelige prosessorer4,24

Intel® Celeron® 3865U med Intel® HD Graphics 610 (1,8 GHz, 2 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i5-7200U med Intel® HD Graphics 620 (2,5 GHz basisfrekvens, opptil 3,1 GHz med
Intel® Turbo Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i3-7130U med Intel® HD Graphics 620 (2,7 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Pentium® Gold 4415U med Intel® HD
Graphics 610 (2,3 GHz, 2 MB cache, 2 kjerner)

Maksimalt minne

Inntil 32 GB DDR4-2133 SDRAM 5,6
Merknad om standardminne: Overføringshastighet opptil 2133 MT/s.

Minnespor

2 SODIMM

Internminne

500 GB Inntil 1 TB 7200 rpm SATA HDD7
128 GB Inntil 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD7
128 GB Inntil 256 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD7

Tilgjengelig grafikk

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

Lyd

Conexant CX20632-kodek, kombinert mikrofon-/ hodetelefonkontakt, HD-lyd

Kommunikasjon

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

Utvidelsesspor

1 M.2 2230; 1 M.2 2230/2280; 1 kontakt for SATA-lagring19
(1 M.2-spor for WLAN og 1 M.2 2230/2280-spor for lagring.)

Porter og kontakter

Foran: 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 2 USB 3.1 Gen 1
Bak: 1 ekstern antennekontakt; 1 strømkontakt; 1 RJ-45; 1 seriell; 1 VGA; 2 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1; 1 HDMI 1.412,18

Interne stasjonsrom

Én 2,5" HDD

Inndataenhet

Kablet frittstående tastatur9,10
HP optisk USB-mus9,10

Tilgjengelig programvare

HP ePrint-driver + JetAdvantage; HP Hotkey-støtte; HP Jumpstart; HP PhoneWise; HP Support Assistant; HP Velocity; McAfee LiveSafe™; Kjøp Office (selges separat)14,15,16,17,22

Sikkerhetsadministrasjon

Låsespor; Åpning for hengelås; Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Strøm

65 W ekstern strømforsyning, opptil 89 % effektivitet

Mål

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

Vekt

1,25 kg (Konfigurert kun med 1 HDD. Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon.)

Miljømessig

Lavhalogen20

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Gold13

Garanti

Ettårig (1-1-1) begrenset garanti og servicetilbud innebærer 1 år med deler, arbeid og reparasjon på stedet. Inkluderer gratis telefonstøtte 24 x 7. Ett år på stedet og arbeid er ikke
tilgjengelig i alle land. Tjenesten tilbyr en varighet på opptil fem år ved å velge en Care Pack. Besøk HP Care Pack Central for å velge riktig tjenestenivå for ditt HP-produkt:
www.hp.com/go/cpc
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HP 260 G3 stasjonær mini-PC
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP B300 monteringsbrakett
for PC

Tilpass en fullstendig bedre løsning med HP B300 PC-monteringsbrakett, som gjør det mulig å feste
HP-arbeidsstasjonen, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalgte HP tynnklienter rett bak utvalgte 2017 og 2018 HP
EliteDisplays og HP Z-skjermer.1

Produktnummer: 2DW53AA

Trådløs HP Business
Slim-tastatur

Gled deg over enkel dataregistrering og trådløs tilkobling med det trådløse HP Business Slim-tastaturet, som er utviklet
for å komplettere 2015-klassen med HP Business-PCer.

HP stasjonær mini port
dekselsett

Bidra til å hindre uautorisert tilgang til portene bak på HP Desktop Mini med HP Desktop Mini Port-dekselsettet.

HP 3 år maskinvarestøtte
kun for stasjonær, på stedet
neste virkedag

Få maskinvarestøtte for databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: N3R88AA

Produktnummer: P3R65AA

Produktnummer: U6578E
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HP 260 G3 stasjonær mini-PC
Fotnoter
1

Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradering og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres
automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til http://www.windows.com
2
Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av
maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.
3
Intel® Optane™-minnesystemakselerasjon verken erstatter eller øker DRAM i systemet og krever konfigurasjon med en valgfri Intel® Core™- i(5 eller 7)+ prosessor.
4
Selges separat eller som tilleggsfunksjoner.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows

10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.windows.com
3
MERK: Produktet støtter ikke Windows 8 eller Windows 7. I samsvar med Microsofts støttepolicy støtter ikke HP operativsystemene Windows 8 eller Windows 7 på produkter som er konfigurert med Intel®- og AMD-prosessorer fra 7. generasjon og fremover. HP
tilbyr derfor ikke drivere for Windows 8 eller Windows 7 på http://www.support.hp.com.
4
Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av
maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.
5
I systemer med mer enn 3 GB minne og et 32-bits operativsystem er det ikke sikkert at hele minnet er tilgjengelig på grunn av systemressurskrav. Adressering av minne over 4 GB krever et 64-bits operativsystem. Minnemoduler støtter
dataoverføringshastigheter på opptil 2133 MT/s; faktisk datahastighet bestemmes av systemets konfigurerte prosessor. Se prosessorspesifikasjonene for minnehastighet som støttes.
6
Alle minnespor er tilgjengelige for kunden og kan oppgraderes.
7 For harddisker og SSD-stasjoner, 1 GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 36 GB (for Windows 10) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvaren.
8 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves.
9 Tilgjengelighet kan variere fra land til land.
10 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
12 (1) ekstern antennekontakt: Må konfigureres på kjøpstidspunktet.
13 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er forskjellig fra land til land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på www.epeat.net. Se HPs butikk for tredjepartstilbehør for solenergitilbehør på www.hp.com/go/options.
14 HP ePrint-driver krever Internett-tilkobling til en nettaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokumenter og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/eprintcenter). Utskriftstider
og tilkoblingshastigheter kan variere.
15 HP PhoneWise-klienten er bare tilgjengelig på enkelte plattformer. For støttede plattformer og HP PhoneWise-systemkrav, se www.hp.com/go/HPPhoneWise.
16 HP Support Assistant krever Windows og Internett-tilgang.
17 McAfee LiveSafe™: 1 års abonnement. Tilgjengelighet kan variere fra land til land.
18 (1) USB 2.0-port: Støtter vekking fra S4/S5 med tastatur/mus når tilkoblet og aktivert i BIOS.
19 For stasjonær mini-PC med M.2-lagringskonfigurasjon vil det ikke finnes en SATA-stasjonsbrakett. Hvis du trenger eller vil oppgradere lagringsplassen med en 2,5" SATA-stasjon, velger du en DM 35 W SATA-stasjonsbrakett.
20 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
21 Intel® integrert HD-grafikk, avhenger av prosessor.
22 HP Velocity: Tilgjengelighet kan variere fra land til land.
23 Brikkesett er integrert i prosessor.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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