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HP 260 G3 Mini Masaüstü Bilgisayar
Küçük boyut, olağanüstü performans, uygun fiyat.

Güncelleştirilmiş ve şık görünümüyle
modern iş yerine uygun olarak
tasarlanan çok küçük HP 260 Mini
Masaüstü bilgisayar uygun fiyata işinizi
büyütmek için ihtiyacınız olan temel
araçlara sahip ve alandan kazandıran
bir tasarım sunar.

HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.
● Windows 10 Pro1
● 7'nci nesil Intel® Core™ İşlemciler2

Güçlü işlemci
● 7'nci nesil Intel® Core™ işlemci,2 isteğe bağlı Intel® Optane™ bellek,3 32GB'a varan DDR4 bellek4 ve hem SSD hem HDD4 içeren
güçlü depolama seçenekleriyle artan iş ihtiyaçlarınız için performansı en uygun düzeye çıkarın.
Küçük tasarım, olağanüstü çok yönlülük
● Esnek montaj özelliklerine4 ve isteğe bağlı aksesuarlara4 sahip bu küçük boyutlu mini masaüstü bilgisayarın küçük tasarımı,
masaüstünden kamuya açık bilişim uygulamalarına ve dijital tabelalara kadar çok çeşitli bir kullanım yelpazesini destekler.
Maliyeti yükseltmeden güvenle çalışın
● İhtiyacınız olan aksesuarları4 ve daha az enerji tüketmenize yardımcı olan güç tasarruflu işlemcileriyle işiniz için hazır uygun fiyatlı
mini masaüstü bilgisayarı alın.
Eski sistemlerle uyumluluk
● Maliyetleri kontrol altında tutun ve VGA ve seri bağlantı noktalarının standart desteğiyle mevcut uyumlu ekipmanlarınızı
kullanmaya devam edin.
Özellikler
● İşletmenizin geleceğini güvence altına alın. HP bilgisayarlar, Windows 10 Pro işletim sisteminin özelliklerinden en iyi şekilde
yararlanarak sizi güncel güvenlik tehditlerine karşı korur ve işletmeniz için yönetim ve üretkenlik özelliklerini en üst düzeye
çıkarır.1
● Genişletilebilir ve uyumlu HP mini aksesuarlardan yararlanın. Depolama seçeneklerini genişletin, genişletme modülleriyle eski
bağlantı noktalarını ekleyin, sabitleme parçalarıyla cihazınızı sabitleyin veya standlar ve iş merkezleriyle masanızda daha fazla
çalışma alanı açın.4,4,4
● İsteğe bağlı toz filtresiyle havayla taşınan partikül girişini azaltarak en zorlu iş ortamlarında iç bileşenleri koruyun ve bilgisayarın
ömrünü uzatın.4
● HDMI ve full HD VGA bağlantı noktalarıyla çift ekranda daha fazla iş görün ve 6 adet USB bağlantı noktasıyla ihtiyacınız olan tüm
çevre birimlerini bağlayın.
● Yatırımınızın güvende kalmasını sağlayın, klavyeyi kullanarak mini masaüstü bilgisayara doğrudan güç sağlayın ve kasayı açmaya
veya güç düğmesine ulaşmaya çalışmak zorunda kalmayın.4
● Standart sabit disk sürücüsüyle hızlı ve güvenilir katı hal diskini birleştiren, güçlü ve çift depolamalı bir bilgisayar alın.4
● Sisteminizi kolayca sabitleyin. Hafif mini masaüstü bilgisayarı taşımak ve depolamak çok kolaydır.
● Katıştırılmış Güvenilir Platform Modülü (TPM), verilerinizi korumak ve virüs ve kötü amaçlı yazılım saldırılarını önlemek için
donanım tabanlı şifreleme sağlar.
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HP 260 G3 Mini Masaüstü Bilgisayar
Teknik Özellikler Tablosu

Form faktörü

Mini

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 64 – HP, Windows 10 Pro işletim sistemini önerir.1
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
FreeDOS 2.0

Kullanılabilir İşlemciler4,24

Intel® Celeron® 3865U ile Intel® HD Grafik Kartı 610 (1,8 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-7200U ile Intel® HD Grafik Kartı 620 (2,5 GHz temel frekans, Intel® Turbo
Boost Teknolojisi ile 3,1 GHz'e kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i3-7130U ile Intel® HD Grafik Kartı 620 (2,7 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Pentium® Gold
4415U ile Intel® HD Grafik Kartı 610 (2,3 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Azami Bellek

En fazla 32 GB DDR4-2133 SDRAM 5,6
Standart bellek notu: En fazla 2133 MT/sn aktarım hızları.

Bellek yuvaları

2 SODIMM

Dahili depolama

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

Kullanılabilir Grafik İşlemciler Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 610; Intel® HD Grafik Kartı 62021
Ses

Conexant CX20632 codec, birleşik kulaklık/mikrofon jakı, HD ses

İletişim

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

Genişletme Yuvaları

1 M.2 2230; 1 M.2 2230/2280; 1 SATA depolama konektörü19
(WLAN için 1 M.2 yuvası ve depolama için 1 M.2 2230/2280 yuvası.)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

Ön: 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 2 USB 3.1 Gen 1
Arka: 1 harici anten konektörü; 1 güç konektörü; 1 RJ-45; 1 seri; 1 VGA; 2 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1; 1 HDMI 1.412,18

Dahili sürücü bölmeleri

Bir 2,5" HDD

Giriş cihazı

Kablolu Bağımsız Klavye9,10
HP USB Optik Fare9,10

Kullanılabilir Yazılımlar

HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey Desteği; HP Jumpstart; HP PhoneWise; HP Support Assistant; HP Velocity; McAfee LiveSafe™; Office Satın Alın (ayrı satılır)14,15,16,17,22

Güvenlik Yönetimi

Kilit yuvası; Kilit halkası; Güvenilir Platform Modülü (TPM) 2.0

Güç

65 W harici güç adaptörü, %89’a kadar verimlilik

Boyutlar

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

Ağırlık

1,25 kg (Sadece 1 HDD ile yapılandırılmıştır. Tam ağırlık yapılandırmaya göre değişir.)

Çevresel

Düşük halojen20

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı; EPEAT® Gold13

Garanti

1 yıllık (1-1-1) sınırlı garanti ve servis hizmeti, 1 yıl boyunca parça, işçilik ve yerinde onarımı kapsar. Ücretsiz 7/24 telefon desteği içerir. Bir yıllık yerinde ve işçilik onarımı tüm
ülkelerde yoktur. Bir Care Pack seçimiyle 5 yıla kadar servis sunulur. HP ürününüz için doğru servis seviyesini seçmek için HP Care Pack Central sayfasını ziyaret edin:
www.hp.com/go/cpc
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HP 260 G3 Mini Masaüstü Bilgisayar
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP B300 Bilgisayar Montaj
Braketi

HP İş İstasyonu, HP Mini Masaüstü, HP Chromebox veya belirli HP İnce İstemcileri doğrudan belirli 2017 veya 2018 HP
EliteDisplay ve HP Z Display ekranların arkasına bağlayabilmenizi sağlayan HP B300 Bilgisayar Montaj Braketi ile baştan
aşağı daha iyi ve daha özel bir çözüm oluşturun.1

Ürün numarası: 2DW53AA

HP Kablosuz İnce İş Klavyesi

2015 serisi HP İş Bilgisayarlarını tamamlamak üzere tasarlanan HP Kablosuz İnce İş Klavyesi ile kolay veri girişi yapmanın
ve kablosuz bağlantının keyfini çıkarın.

Ürün numarası: N3R88AA

HP Mini Masaüstü Bilgisayar
Bağlantı Kapak Takımı

HP Mini Masaüstü Bağlantı Noktası Kapağı Takımı ile arka bağlantı noktalarına yetkisiz erişimi önleyin.

HP 3 yıl Sonraki iş günü
Yerinde Yalnızca Masaüstü
Bilgisayar Donanım Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 3 yıl boyunca sonraki iş günü yerinde Donanım Desteği alın.

Ürün numarası: P3R65AA

Ürün numarası: U6578E
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HP 260 G3 Mini Masaüstü Bilgisayar
Mesaj Altbilgileri
1

Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü ve/veya yazılımlar gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu
özellik her zaman etkindir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz http://www.windows.com
2
Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve
yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntemi daha yüksek performans ölçütü değildir.
3
Intel® Optane™ bellek sistemi hızlandırma, sisteminizdeki DRAM yerine geçmez veya DRAM'ı artırmaz ve isteğe bağlı Intel® Core™ i(5 veya 7)+ işlemciyle yapılandırma gerektirebilir.
4
Ayrı veya isteğe bağlı özellikler olarak satılır.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Bazı Windows sürümlerinde özelliklerin tamamı bulunmayabilir. Sistemlerin Windows işlevlerinden tam olarak yararlanabilmesi için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi gerekebilir. Windows 10 otomatik

olarak güncelleştirilir, bu özellik her zaman etkindir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz http://www.windows.com/
3
NOT: Microsoft'un destek politikası uyarınca ürününüz Windows 8 veya Windows 7 işletim sistemlerini desteklemez, HP, Intel® ve AMD 7'nci nesil ve üzeri işlemcilerle yapılandırılmış ürünlerde Windows 8 veya Windows 7 işletim sistemlerini desteklemez veya
Windows 8 veya Windows 7 sürücülerini http://www.support.hp.com adresinde sunmaz.
5
Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve
yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntemi daha yüksek performans ölçütü değildir.
5
3 GB'ın üzerinde bellek ve 32 bit işletim sistemiyle yapılandırılmış sistemlerde, sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle belleğin tamamı kullanılmayabilir. 4 GB'ın üzerindeki belleği kullanabilmek için 64 bit işletim sistemi gerekir. Bellek modülleri en fazla 2133 MT/s
veri aktarım hızlarını destekler; gerçek veri hızını sistemdeki yapılandırılmış işlemci belirler. Desteklenen bellek verisi hızları için işlemcinin belirtimlerine bakın.
6
Tüm bellek yuvaları müşteri tarafından erişilebilir/yükseltilebilir.
7 Sabit sürücüler ve katı hal sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem kurtarma yazılımı için 36 GB'a kadar (Windows 10 için) sistem diski ayrılmıştır.
8 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir.
9 Kullanılabilirlik ülkeye göre değişebilir.
10 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
12 (1) harici anten konektörü: Satın alma işlemi sırasında yapılandırılmalıdır.
13 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz. www.epeat.net. Güneş enerjisi aksesuarları için www.hp.com/go/options adresinden HP’nin üçüncü taraf seçeneklerinin sunulduğu mağazasına
bakın.
14 HP ePrint Sürücüsü için HP web özellikli yazıcıya internet bağlantısı ve HP ePrint hesabı kaydı gerekir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler, görüntü türleri ve diğer HP ePrint bilgileri için bkz www.hp.com/go/eprintcenter). Baskı süreleri ve bağlantı hızları
değişebilir.
15 HP PhoneWise İstemci yalnızca belirli platformlarda kullanılabilir. Desteklenen platformlar ve HP PhoneWise sistem gereksinimleri için bkz www.hp.com/go/HPPhoneWise.
16 HP Support Assistant için Windows ve internet erişimi gerekir.
17 McAfee LiveSafe™: 1 yılık abonelik. Kullanılabilirlik ülkeye göre değişebilir.
18 (1) USB 2.0 bağlantı noktası: BIOS'ta bağlı ve etkinleştirilmiş klavye/fare ile S4/S5'ten uyanmayı destekler.
19 M.2 Depolama yapılandırmalı Mini Masaüstü üzerinde SATA sürücü desteği yoktur. 2,5" SATA sürücülü depolama gerekiyorsa veya buna yükseltecekseniz lütfen DM 35W SATA Sürücü Yuvası'nı seçin.
20 Harici güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
21 Intel® tümleşik HD Grafik Kartı işlemciye göre değişir.
22 HP Velocity: Kullanılabilirlik ülkeye göre değişebilir.
23 Yonga seti işlemciyle tümleşiktir.
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