Záznamový list

Stolný počítač HP 260 G3
Malé rozmery a pôsobivý výkon za prijateľnú cenu.

Mimoriadne malý stolný počítač HP
260 Desktop Mini je navrhnutý pre
moderné pracovisko, má inovovaný a
štýlový vzhľad a priestorovo úsporný
dizajn, ako aj nevyhnutné nástroje
potrebné pre vašu rastúcu firmu za
prijateľnú cenu.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● Procesory Intel® Core™ 7. generácie2

Výkonnejšie spracovanie
● Pomôžte optimalizovať výkon pre rastúce potreby vašej firmy pomocou procesora Intel® Core™ 7. generácie2, voliteľnej pamäte
Intel® Optane™3, až 32 GB pamäte DDR44 a robustných možností ukladania vrátane jednotiek SSD a pevných diskov4.
Malý dizajnom, veľký všestrannosťou
● Kompaktný dizajn stolného počítača Mini, flexibilné možnosti montáže4 a voliteľné príslušenstvo4 pomáhajú podporovať
všestrannú škálu použitia od stolných cez verejné počítače až po digitálny podpis.
Pracujte s dôverou bez nákladov
● Získajte cenovo dostupný stolný počítač Mini s potrebným príslušenstvom4 a úspornými procesormi, ktoré pomáhajú
spotrebovávať menej energie.
Kompatibilita so staršími zariadeniami
● Pomôžte regulovať náklady a naďalej používajte existujúce kompatibilné zariadenia so štandardnou podporou rozhrania VGA a
sériových portov.
Funkcie
● Zabezpečte budúcnosť svojho podnikania. Počítače HP naplno využívajú systém Windows 10 Pro, aby vás chránili pred
súčasnými bezpečnostnými hrozbami a maximalizovali funkcie správy a produktivity vo firme.1
● Využite výhody rozšíriteľného a kompatibilného príslušenstva pre HP Mini. Rozšírte možnosti úložného priestoru, pridajte staršie
porty vďaka rozširujúcim modulom, pomôžte zabezpečiť svoje zariadenie bezpečnostnými úchytmi alebo získajte späť svoje
miesto na stole so stojanmi a pracovnými centrami.4,4,4
● Pomôžte chrániť vnútorné súčasti a predĺžte životnosť počítačov v najnáročnejších pracovných prostrediach znížením nasávania
vzduchových častíc pomocou voliteľného prachového filtra.4
● Urobte viac na dvoch displejoch s portmi HDMI a Full HD VGA a používajte 6 portov USB na pripojenie všetkých potrebných
periférií.
● Pomôžte chrániť svoje investície a pohodlne zapnite svoj počítač desktop mini priamo z klávesnice, takže už nemusíte otvárať
skrinky ani hľadať tlačidlo napájania, keď je mimo dosahu.4
● Skombinujte štandardný pevný disk s rýchlou a spoľahlivou jednotkou SSD a získajte výkonný počítač s dvoma úložiskami.4
● Jednoducho zabezpečte svoj systém na bezpečnom mieste. Tento ľahký stolný minipočítač sa jednoducho prenáša a uskladňuje.
● Integrovaný modul TPM (Trusted Platform Module) poskytuje hardvérové šifrovanie, ktoré chráni údaje a predchádza vírusovým a
malvérovým útokom.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.
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Stolný počítač HP 260 G3
Tabuľka s technickými údajmi

Vyhotovenie

Mini

Dostupný operačný systém

Windows 10 Pro 64 – spoločnosť HP odporúča systém 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 Graphics 610 (1,8 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i5-7200U s grafikou Intel® HD Graphics 620 (základná frekvencia
2,5 GHz, až 3,1 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i3-7130U s grafikou Intel® HD Graphics 620 (2,7 GHz, vyrovnávacia pamäť 3
MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Pentium® Gold 4415U s grafikou Intel® HD Graphics 610 (2,3 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá)

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 32 GB DDR4-2133 SDRAM 5,6
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu dát až 2 133 MT/s.

Pamäťové sloty

2 SODIMM

Vnútorná pamäť

500 GB Maximálne 1 TB Pevný disk SATA so 7200 ot./min.7
128 GB Maximálne 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD7
128 GB Maximálne 256 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD7

Dostupná grafická karta

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

Zvuk

Kodek Conexant CX20632, kombinovaný konektor pre mikrofón/slúchadlá, zvuk HD

Možnosti komunikácie

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

Rozširujúce sloty

1 zásuvka M.2 2230; 1 zásuvka M.2 2230/2280; 1 konektor úložiska SATA19
(1 zásuvka M.2 pre sieť WLAN a 1 zásuvka M.2 2230/2280 pre úložisko.)

Porty a konektory

Vpredu: 1 kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón; 2 porty USB 3.1 Gen 1
Vzadu: 1 konektor externej antény; 1 napájací konektor; 1 port RJ-45; 1 sériový port; 1 port VGA; 2 porty USB 2.0; 2 porty USB 3.1 Gen 1; 1 port HDMI 1.412,18

Interné šachty na mechaniky

Jeden 2,5" pevný disk

Vstupná jednotka

Klávesnica Wired Standalone Keyboard9,10
Optická myš HP pre rozhranie USB9,10

Dostupný softvér

Ovládač HP ePrint + JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP JumpStart; HP PhoneWise; HP Support Assistant; HP Velocity; McAfee LiveSafe™; Nákup balíka Office (predáva sa
samostatne)14,15,16,17,22

Správa zabezpečenia

Otvor pre bezpečnostný zámok; Úchyt pre zámok; Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Napájanie

65 W externý napájací adaptér, účinnosť až 89%

Rozmery

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

Hmotnosť

1,25 kg (Konfigurácia s len 1 pevným diskom. Presná hmotnosť závisí od konfigurácie.)

Okolitý

Nízky obsah halogenidov20

Zhoda s normami energetickej s certifikátom ENERGY STAR®; EPEAT® Gold13
efektívnosti
Záruka

V rámci tejto 1-ročnej (1-1-1) obmedzenej záruky a ponuky služieb je k dispozícii výmena súčiastok, práca a opravy priamo u zákazníka počas 1 roka. Zahŕňa bezplatnú nonstop
telefonickú podporu. Jednoročná práca a opravy priamo u zákazníka nie sú dostupné vo všetkých krajinách. Služba ponúka krytie až do 5 rokov výberom služby Care Pack. Na výber
správnej úrovne služieb pre svoj produkt HP navštívte stránku HP Care Pack Central: www.hp.com/go/cpc
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Montážny držiak pre počítač
HP B300

Prispôsobte si kompletné riešenie s montážnou konzolou HP B300 PC, ktorá vám umožňuje pripojiť počítač HP
Workstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox alebo vybraných tenkých klientov HP priamo za zvolené displeje HP
EliteDisplay a HP Z 2017 alebo 2018.1

Číslo produktu: 2DW53AA

Tenká bezdrôtová klávesnica
HP Business

Vychutnávajte si jednoduché zadávanie údajov a bezdrôtové pripojenie s tenkou bezdrôtovou klávesnicou HP Business
navrhnutou tak, aby dopĺňala počítače HP Business z roku 2015.

Sada krytu portov pre
počítače HP Desktop Mini

Zabráňte neoprávnenému prístupu k portom na zadnej strane HP Desktop Mini pomocou sady krytu portov pre počítač
HP Desktop Mini.

HP 3-ročná podpora na
mieste do nasledujúceho
pracovného dňa pre stolné
počítače iba na hardvér

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite podporu hardvéru v nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom spoločnosti HP po dobu 3 rokov.

Číslo produktu: N3R88AA

Číslo produktu: P3R65AA

Číslo produktu: U6578E
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Stolný počítač HP 260 G3
Poznámky v krátkych správach
1

Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače alebo softvér. Aktualizácia systému
Windows 10 prebieha automaticky a je vždy povolená. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku http://www.windows.com
2
Viacjadrová architektúra pomáha zvýšiť výkon niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia
aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie, značka alebo pomenovanie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
3
Systémové zrýchlenie pamäte Intel® Optane™ nenahrádza ani nezvyšuje množstvo pamäte DRAM v systéme a vyžaduje konfiguráciu s voliteľným procesorom Intel® Core™ i(5 alebo 7)+.
4
Predáva sa samostatne alebo ako voliteľná funkcia.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo

aktualizáciu systému BIOS. Aktualizácia systému Windows 10 prebieha automaticky a je vždy povolená. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku
http://www.windows.com/
3
POZNÁMKA: Váš produkt nepodporuje systém Windows 8 ani Windows 7. Spoločnosť HP v súlade so zásadami podpory spoločnosti Microsoft nepodporuje operačný systém Windows 8 ani Windows 7 v produktoch s procesormi Intel® alebo AMD 7. generácie a
novšími procesormi a na stránke http://www.support.hp.com neposkytuje žiadne ovládače pre systémy Windows 8 a Windows 7.
4
Viacjadrová architektúra pomáha zvýšiť výkon niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia
aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie, značka alebo pomenovanie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
5
V systémových konfiguráciách s viac ako 3 GB pamäte a 32-bitovým operačným systémom nemusí byť v dôsledku požiadaviek systémových prostriedkov dostupná celá pamäť. Adresovanie pamäte nad 4 GB vyžaduje 64-bitový operačný systém. Pamäťové
moduly podporujú rýchlosť prenosu údajov až 2 133 MT/s; Skutočná rýchlosť prenosu údajov sa určuje na základe nakonfigurovaného procesora systému. Podporované rýchlosti prenosu údajov v pamäti nájdete v špecifikáciách procesora.
6
Zákazník má prístup ku všetkým pamäťovým zásuvkám a môže ich rozširovať.
7 V prípade pevných diskov a diskov SSD platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až 36 GB (pre Windows 10) systémového disku je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
8 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové pripojenie.
9 Dostupnosť v jednotlivých krajinách sa môže líšiť.
10 Predáva sa samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
12 (1) konektor externej antény: musí sa nakonfigurovať v čase nákupu.
13 Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v daných krajinách nájdete na www.epeat.net. Príslušenstvo využívajúce solárnu energiu nájdete v obchode spoločnosti HP s produktmi iných výrobcov
na stránke www.hp.com/go/options.
14 Ovládač HP ePrint vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP s webovým rozhraním a registráciu konta služby HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, podporovaných dokumentov, typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o službe HP ePrint nájdete na
stránke www.hp.com/go/eprintcenter). Čas tlače a rýchlosť pripojenia sa môžu líšiť.
15 Softvér HP Client PhoneWise je dostupný iba pre vybrané platformy. Podporované platformy a systémové požiadavky softvéru HP PhoneWise nájdete na stránke www.hp.com/go/HPPhoneWise.
16 Aplikácia HP Support Assistant vyžaduje systém Windows a prístup na internet.
17 McAfee LiveSafe™: predplatné na 1 rok. Dostupnosť sa líši v závislosti od krajiny.
18 (1) Port USB 2.0: podporuje prebudenie z S4/S5 klávesnicou alebo myšou, ak sú pripojené a funkcia povolená v systéme BIOS.
19 Pre konfiguráciu Desktop Mini s úložiskom M.2 nebude k dispozícii držiak jednotky SATA. Ak požadujete alebo budete inovovať úložisko pomocou 2,5-palcovej jednotky SATA, vyberte si držiak jednotky DM 35 W SATA.
20 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely získané po nákupe nemusia mať nízky obsah halogenidov.
21 Integrovaná grafika Intel® HD sa líši v závislosti od procesora.
22 HP Velocity: dostupnosť sa líši v závislosti od krajiny.
23 Čipová súprava je integrovaná s procesorom.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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