Folha de Dados

PC Desktop Mini HP 260 G3
Compacto, potente e acessível.

Concebido para se adaptar ao espaço
de trabalho moderno com um design
elegante e atualizado, o PC Desktop
Mini HP 260 é um PC compacto e
acessível que oferece as ferramentas
essenciais de que precisa para a sua
empresa em crescimento.

A HP recomenda o Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● Processadores Intel® Core™ de 7.ª geração2

Processamento potente
● Ajude a otimizar o desempenho de acordo com as crescentes necessidades da empresa, com um processador Intel® Core™ de 7.ª
geração2, memória opcional Intel® Optane™3, até 32 GB de memória DDR44 e opções de armazenamento robusto que incluem
SSDs e HDDs4.
Design pequeno, grande versatilidade
● O design compacto do PC Desktop Mini, juntamente com as opções de montagem flexíveis4 e os acessórios opcionais4, torna-o
ideal para uma série de casos de utilizações – desde a computação de escritório à computação pública, até à sinalética digital.
Trabalhe com confiança sem o custo
● Obtenha o PC Desktop Mini preparado para empresas, que apresenta um preço acessível, juntamente com os acessórios4 de que
precisa, para além dos processadores económicos que consomem menos energia.
Compatibilidade com dispositivos legados
● Ajude a controlar os custos, e continue a utilizar o seu equipamento compatível atual, com o suporte padrão das portas série e
VGA.
Características
● Proteja o futuro da sua empresa. Os PC da HP tiram o máximo partido do Windows 10 Pro para o proteger das ameaças de
segurança atuais e maximizar as funcionalidades de gestão e produtividade para empresas.1
● Tire partido dos acessórios expansíveis e compatíveis com o PC HP Mini. Expanda as opções de armazenamento, adicione "portas
legadas" com módulos de expansão, proteja o seu dispositivo com acessórios de montagem e segurança ou recupere o espaço
da sua secretária com suportes e centros de trabalho.4,4,4
● Proteja os componentes internos e prolongue a vida útil dos PCs nos ambientes de trabalho mais exigentes, reduzindo a
infiltração de partículas do ar com um filtro de pó opcional.4
● Faça mais em dois monitores através de portas HDMI e VGA Full HD e, para além disso, utilize 6 portas USB para ligar todos os
periféricos de que necessita.
● Ajude a manter o seu investimento protegido e ligue convenientemente o seu desktop mini diretamente a partir do teclado para
que não tenha de abrir compartimentos ou esticar-se para alcançar o botão de energia, quando está fora do alcance.4
● Combine um disco rígido de série e uma unidade de estado sólido (SSD) rápida e fiável para um PC potente com armazenamento
duplo.4
● Monte e fixe facilmente o seu sistema num local seguro. O leve desktop mini é fácil de transportar e de armazenar.
● O Trusted Platform Module (TPM) incorporado fornece encriptação com base em hardware para ajudar a manter os seus dados e
impedir ataques de vírus e malware.

A HP recomenda o Windows 10 Pro.
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PC Desktop Mini HP 260 G3
Tabela de especificações

Factor de forma

Mini

Sistema operativo disponível Windows 10 Pro 64 – a HP recomenda o Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
FreeDOS 2.0

Processadores disponíveis4,24

Intel® Celeron® 3865U com Intel® HD Graphics 610 (1,8 GHz, 2 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ i5-7200U com Intel® HD Graphics 620 (2,5 GHz de frequência base, até 3,1 GHz
com Tecnologia Intel® Turbo Boost, 3 MB de cache, 2 núcleos); Processador Intel® Core™ i3-7130U com Intel® HD Graphics 620 (2,7 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Pentium®
Gold 4415U com Intel® HD Graphics 610 (2,3 GHz, 2 MB de cache, 2 núcleos)

Memória Máxima

Até SDRAM DDR4-2133 de 32 GB 5,6
Nota de memória padrão: Taxas de transferência de até 2133 MT/s.

Slots de memória

2 SODIMM

Armazenamento interno

500 GB Até 1 TB HDD SATA (7200 rpm)7
128 GB Até 256 GB SSD NVMe™ PCIe® M.27
128 GB Até 256 GB SSD NVMe™ PCIe® TLC M.27

Placa gráfica disponível

Integrada: Placa gráfica Intel® HD 610; placa gráfica Intel® HD 62021

Áudio

Codec Conexant CX20632, tomada combinada para microfone/auscultadores, áudio HD

Comunicações

LAN: Realtek RTL8111HSH-CG GbE
WLAN: Adaptador combinado Realtek RTL8821CE-CG 802.11a/b/g/n/ac (1x1) com M.2 PCIe® e Bluetooth® 4.28

Slots de Expansão

1 M.2 2230; 1 M.2 2230/2280; 1 Conector para armazenamento SATA19
(1 Ranhura M.2 para WLAN e 1 ranhura M.2 2230/2280 para armazenamento.)

Portas e Ligações

Parte frontal: 1 Tomada combinada para auscultadores/microfone; 2 Portas USB 3.1 Gen 1
Traseira: 1 Conector para antena externa; 1 Conector para alimentação; 1 Porta RJ-45; 1 Porta série; 1 Porta VGA; 2 Portas USB 2.0; 2 Portas USB 3.1 Gen 1; 1 Porta HDMI 1.412,18

Baías para unidades internas

1 HDD de 8,9 cm (2,5 pol.)

Dispositivo de entrada

Teclado independente com fios9,10
Rato óptico Bluetooth HP9,10

Software disponível

HP ePrint Driver + HP JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP JumpStart; HP PhoneWise; HP Support Assistant; HP Velocity; McAfee LiveSafe™; Compre o Office (vendido em
separado)14,15,16,17,22

Gestão de Segurança

Ranhura para cabo antirroubo; Argola para cadeado; Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Energia/Alimentação

Adaptador externo (65 W), até 89% de eficiência

Dimensões

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

Peso

1,25 kg (Configurado apenas com uma unidade de disco rígido. O peso exato depende da configuração.)

Meio ambiente

Baixo halogéneo20

Conformidade com standards Com certificação ENERGY STAR®; EPEAT® Gold13
de eficiência energética
Garantia

A oferta de garantia e assistência limitada para 1 ano (1-1-1) inclui 1 ano de peças, mão de obra e reparação no local. Inclui suporte telefónico gratuito (disponível 24 horas por dia, 7
dias por semana). Mão de obra e reparação no local durante 1 ano não estão disponíveis em todos os países. A assistência oferece termos até 5 anos ao escolher um HP Care Pack.
Para escolher o nível adequado de assistência para o seu produto HP, aceda ao HP Care Pack Central: www.hp.com/go/cpc

A HP recomenda o Windows 10 Pro.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Suporte de montagem HP
B300 para PC

Personalize uma solução em geral melhor, utilizando o Suporte de montagem HP B300 para PC, que lhe permite ligar a
sua Workstation HP, Desktop Mini HP, HP Chromebox ou selecione HP Thin Client diretamente por trás e Monitores HP
Elite e HP Z 2017 e 2018.1

Número do produto: 2DW53AA

Teclado fino sem fios
Business HP

Desfrute de uma fácil introdução de dados e conectividade sem fios com o Teclado fino sem fios Business HP, concebido
para complementar os PCs Empresariais HP de 2015.

Kit de capa Mini Port HP
Desktop

Ajude a evitar o acesso não autorizado às portas traseiras do seu Desktop Mini HP com o kit de cobertura de porta para
Desktop Mini HP.

Suporte apenas a hardware
Desktop HP 3 anos, no dia
útil seguinte no local

Obtenha 3 anos de suporte de hardware para o seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, prestado por
um técnico qualificado da HP, caso não seja possível resolver o problema de forma remota.

Número do produto: N3R88AA

Número do produto: P3R65AA

Número do produto: U6578E

Folha de Dados

A HP recomenda o Windows 10 Pro.

PC Desktop Mini HP 260 G3
Rodapés com mensagens
1

Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas poderão necessitar de hardware, controladores e/ou software atualizados e/ou adquiridos em separado para tirar o máximo partido das funcionalidades
do Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, uma funcionalidade que está sempre ativada. Poderão ser aplicadas taxas de fornecedor de serviços de Internet e requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo. Aceda a
http://www.windows.com
2
A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do
relógio variam consoante o volume de trabalho das aplicações e consoante as suas configurações de hardware e software. A numeração, marca e/ou designação da Intel não é uma medição de um desempenho mais elevado.
3
A aceleração do sistema com memória Intel® Optane™ não substitui ou aumenta a DRAM no seu sistema e requer configuração com um processador Intel® Core™ i (i5 ou i7)+ opcional.
4
Vendido separadamente ou como funcionalidade opcional.

Especificações técnicas renúncias
1 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas poderão necessitar de hardware, controladores e software atualizados e/ou adquiridos em separado ou de atualização do BIOS para tirar o máximo

partido das funcionalidades do Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, uma funcionalidade que está sempre ativada. Poderão ser aplicadas taxas de fornecedor de serviços de Internet e requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo.
Consulte http://www.windows.com/.
3
NOTA: O seu dispositivo não suporta Windows 8 ou Windows 7. Em conformidade com a política de suporte da Microsoft, a HP não suporta o sistema operativo Windows 8 ou Windows 7 em dispositivos configurados com processadores Intel® e AMD de 7.ª
geração e mais recentes ou disponibiliza quaisquer controladores Windows 8 ou Windows 7 em http://www.support.hp.com.
4
A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do
relógio variam consoante o volume de trabalho das aplicações e consoante as configurações de hardware e software. A numeração, marca e/ou designação da Intel não é uma medição de um desempenho mais elevado.
5
Para sistemas configurados com mais de 3 GB de memória e um sistema operativo de 32 bits, a totalidade da memória poderá não estar disponível devido aos requisitos dos recursos do sistema. A utilização de memória acima dos 4 GB exige um sistema
operativo de 64 bits. Os módulos de memória suportam velocidades de transferência de dados até 2133 MT/s; a velocidade de transferência de dados real é determinada pelo processador configurado do sistema. Consulte as especificações do processador para
saber a velocidade de transferência de dados de memória suportada.
6 Todas as ranhuras de memória são acessíveis pelo cliente/atualizáveis.
7 Para discos rígidos (HDD) e unidades de estado sólido (SSD), 1 GB = mil milhões de bytes. 1 TB = 1 bilião de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 36 GB (para Windows 10) de espaço em disco estão reservados para software de recuperação do
sistema.
8 É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet.
9 A disponibilidade poderá variar consoante o país.
10 Vendido separadamente ou como funcionalidade opcional.
12 (1) Conector para antena externa: Deve ser configurado no momento da compra.
13 Registo do EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para consultar informações sobre o estado do registo por país, aceda a www.epeat.net. Aceda à loja de opções de outros fabricantes da HP relativamente a acessórios de energia solar em
www.hp.com/go/options.
14 O Controlador HP ePrint requer uma ligação à Internet à impressora HP com ligação à web e um registo de conta HP ePrint (para consultar uma lista de impressoras compatíveis, documentos e tipos de imagem suportados e outras informações sobre o HP
ePrint, aceda a www.hp.com/go/businessmobileprinting). Os tempos de impressão e as velocidades de ligação poderão variar.
15 O HP PhoneWise cliente está disponível apenas em determinadas plataformas. Para conhecer as plataformas suportadas e consultar os requisitos de sistema para a HP PhoneWise, aceda a www.hp.com/go/HPPhoneWise.
16 O HP Support Assistant requer Windows e acesso à Internet.
17 McAfee LiveSafe™: 1 ano de subscrição. A disponibilidade poderá variar consoante o país.
18 (1) Porta USB 2.0: Suporta reativação a partir dos estados S4/S5 com teclado/rato quando está ligada e ativada no BIOS.
19 Para PCs Desktop Mini com configuração de armazenamento M.2, não existirá qualquer suporte de unidade SATA. Se necessita ou irá atualizar o armazenamento com qualquer unidade SATA de 2,5 polegadas, selecione um Suporte de Unidade SATA para PC
Desktop Mini (35 W).
20 As fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, outros cabos e periféricos não contêm baixo teor de halogéneo. As peças de manutenção obtidas após a aquisição poderão não conter baixo teor de halogéneo.
21 Intel® HD Graphics integrada varia consoante o processador.
22 HP Velocity: A disponibilidade poderá variar consoante o país.
23 Chipset integrado com o processador.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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