
Φύλλο δεδομένων

Υπολογιστής HP 200 G3 All-in-One

Κάντε μια καλή επένδυση

Η καθαρή και απλή σχεδίαση του
οικονομικού HP 200 AiO Business PC
ταιριάζει απόλυτα με τον χώρο
εργασίας σας. Οι ισχυροί
επεξεργαστές Intel®2 σάς βοηθούν να
διεκπεραιώνετε γρήγορα τις
καθημερινές σας εργασίες και η οθόνη
54,61 cm (21,5”) προσφέρει άφθονο
χώρο για συνεργασία με τους
συνεργάτες σας.

Η HP συνιστάWindows 10 Pro.

● Windows 10 Pro1

● Μέγεθος οθόνης: 54,61 cm (21,5”)

Σχεδιασμένος για επαγγελματική χρήση
● Βελτιώστε την παραγωγικότητά σας με τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές Intel® 8ης γενιάς2, που προσφέρουν δυναμική και

αξιόπιστη απόδοση σε εξαιρετική τιμή.

Λεπτή και επαγγελματική σχεδίαση
● Εξοπλισμένος με την πιο πρόσφατη και κομψή οθόνη micro-edge διπλής όψης, ο HP 200 AiO Business PC ελευθερώνει χώρο

στο γραφείο σας παραμένοντας οικονομικός. Σχεδιασμένος για γρήγορη ανάπτυξη- απλώς αφαιρέστε από τη συσκευασία,
τοποθετήστε, συνδέστε και αρχίστε να δουλεύετε.

Ευέλικτη και δυναμική τεχνολογία
● Ο HP 200 AiO Business PC προσφέρει ευέλικτες επιλογές που ανταποκρίνονται στις επιχειρηματικές σας ανάγκες. Επιλέξτε

μεταξύ των ισχυρών επεξεργαστών Intel® 8ης γενιάς2, σειράς επιλογών SSD υψηλής ταχύτητας και επεκτάσιμης μνήμης έως
16 GB3.

Μόνο για τα δικά σας μάτια
● Η ιδιωτικότητα είναι σημαντική στο περιβάλλον εργασίας – χρησιμοποιήστε το προαιρετικό κλείστρο ιδιωτικότητας της

κάμερας web για να αποφύγετε ακούσιες ή κακόβουλες εγγραφές.

Χαρακτηριστικά
● Διασφαλίστε το μέλλον της σύγχρονης επιχείρησής σας. Οι σύγχρονοι υπολογιστές της ΗΡ αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες

των Windows 10 Pro, ώστε να σας προστατεύουν από τις σημερινές απειλές ασφάλειας και να μεγιστοποιούν τις δυνατότητες
διαχείρισης και παραγωγικότητας.1

● Η οθόνη WLED UWVA 54,61 cm (21,5”) σάς επιτρέπει να συνεργάζεστε εύκολα με τους συνεργάτες και τους πελάτες σας, ενώ η
ενσωματωμένη κάμερα web, τα ηχεία και το μικρόφωνο, απλοποιούν την ηλεκτρονική συνεργασία.

● Δημιουργήστε έναν ιδανικό χώρο εργασίας με την αντιθαμβωτική οθόνη 54,61 cm (21,5”) με δυνατότητα αλλαγής κλίσης.
● Τα έξυπνα χαρακτηριστικά της σχεδίασης αυτού του AiO σάς επιτρέπουν να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τον χώρο εργασίας

σας. Η γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε θύρες και το προαιρετικό ασύρματο LAN 802.11 AC συμβάλλουν στη μείωση της
ακαταστασίας που προκαλούν τα καλώδια.4,5

● Μια ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών SD σάς επιτρέπει να μεταφέρετε εύκολα δεδομένα στον υπολογιστή σας από
διάφορους τύπους μέσων.

● Εξασφαλίστε απόδοση με τις διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και την επεκτάσιμη μνήμη SDRAM DDR4.3

● Αξιοποιήστε τις επιλογές μονάδων δίσκου που προσφέρουν αποθηκευτικό χώρο έως 2 TB στον HP 200 AiO.
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Πίνακας προδιαγραφών

Η HP συνιστάWindows 10 Pro.

Μορφή All-in-one

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

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

Διαθέσιμοι επεξεργαστές3 Intel® Core™ i5-8250U με κάρτα γραφικών Intel® UHD 620 (βασική συχνότητα 1,6 GHz, έως 3,4 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες); Intel®
Core™ i3-8130U με κάρτα γραφικών Intel® UHD 620 (βασική συχνότητα 2,2 GHz, έως 3,4 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες)

Μέγιστη μνήμη Έως 8 GB DDR4-2.400 SDRAM
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 2.400 MT/s.

Υποδοχές μνήμης 2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

128 GB Έως 256 GB Μονάδα στερεάς κατάστασης M.25
128 GB Έως 256 GB Μονάδα στερεάς κατάστασης PCIe® NVMe™ M.25
500 GB Έως 1 TB 7200 rpm SATA HDD5

Οπτική αποθήκευση Λεπτή μονάδα DVD-Writer HP 9,5 mm6

Οθόνη Ευρεία αντιθαμβωτική οθόνη FHD LCD 54,61 cm (21,5") με οπισθοφωτισμό WLED (1920 x 1080)

Διαθέσιμα γραφικά Ενσωματωμένα: Γραφικά Intel® UHD 6204

Ήχος Realtek ALC3247 codec, εσωτερικό ηχείο υψηλής απόδοσης, σύνθετη υποδοχή μικροφώνου/ακουστικών, πίσω θύρες εισόδου και εξόδου γραμμής (3,5 mm)9

Επικοινωνίες LAN: Ενσωματωμένη κάρτα Realtek RTL8111HSH-CG GbE
WLAN: Realtek RTL8821CE-CG 802.11a/b/g/n/ac (1x1) M.2 PCIe®7

Υποδοχές επέκτασης 1 M.2 2230; 1 υποδοχή αποθήκευσης SATA; 1 M.2 2230/2280
(1 υποδοχή M.2 για WLAN και 1 υποδοχή M.2 2230/2280 για αποθήκευση.)

Θύρες και υποδοχές Πίσω: 1 έξοδος HDMI; 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου; 1 υποδοχή τροφοδοσίας; 1 RJ-45; 2 USB 2.0; 2 USB 3.1 1ης γενιάς
Κάτω πλευρά: 1 συσκευής ανάγνωσης καρτών SD 3 σε 1

Εσωτερικές θέσεις μονάδων 1 για σκληρό δίσκο 3,5"

Συσκευή εισόδου Ενσύρματο πληκτρολόγιο HP USB10
Ποντίκι USB ΗΡ10

Webcam Κάμερα Web HD, 1 MP, έως 30 fps, με ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο διπλής συστοιχίας, μέγιστη ανάλυση 1280 x 7208

Διαθέσιμο λογισμικό Αναζήτηση Bing για IE11; Πρόγραμμα οδήγησης HP ePrint + JetAdvantage; HP JumpStart; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; McAfee
LiveSafe™; HP Registration13,14

Διαχείριση ασφάλειας Υποδοχή κλειδαριάς; Trusted Platform Module (TPM) 2.011,12

Ισχύς Εξωτερικό τροφοδοτικό 65 Watt, απόδοση έως 89%, ενεργό PFC15

Διαστάσεις 4,9 x 39 x 20,4 cm (Με βάση στον βασικό εξοπλισμό.)

Βάρος 5,39 kg (Με βάση στον βασικό εξοπλισμό. Το ακριβές βάρος εξαρτάται από τη διαμόρφωση.)

Περιβαλλοντικά στοιχεία Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο17

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®; EPEAT® Bronze16

Εγγύηση Η περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (1-1-1) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν κάλυψη 1 έτους για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπια επισκευή. Οι όροι και οι
προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Επιτόπια υποστήριξη ΗΡ
μόνο για το υλικό με
απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 3 έτη

Λάβετε επιτόπια υποστήριξη εξοπλισμού για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο
τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.
Αριθμός προϊόντος: U6578E
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας
των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Για τις ενημερώσεις ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον.
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.windows.com.
2 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του
ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης, η εμπορική ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν αποτελούν μέτρηση υψηλής απόδοσης.
3 Οι μέγιστες χωρητικότητες μνήμης αναφέρονται σε λειτουργικά συστήματα Windows 64 bit ή Linux. Στα λειτουργικά συστήματα Windows 32 bit, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όλη η μνήμη άνω των 3 GB, λόγω των απαιτήσεων του συστήματος σε πόρους.
4 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
5 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και πρόσβαση στο Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
6 Για τους σκληρούς δίσκους, 1 GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 10) του δίσκου δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της
λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Για τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν πρόσθετες
απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.windows.com.
3 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του
ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης, η εμπορική ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν αποτελούν μέτρηση υψηλής απόδοσης.
4 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
5 Για σκληρούς δίσκους και μονάδες στερεάς κατάστασης, 1 GB = 1 δισεκατομμύριο byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 50 GB (στα Windows 10) του δίσκου του συστήματος είναι δεσμευμένα για το
λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
6 Οι μονάδες οπτικού δίσκου διατίθενται ως προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό. Η αναπαραγωγή υλικού με πνευματικά δικαιώματα απαγορεύεται ρητά. Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν. Η συμβατότητα των μέσων διπλής επίστρωσης
διαφέρει πολύ σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής DVD και μονάδες DVD-ROM.
7 Το ασύρματο LAN πρέπει να αγοραστεί κατά την αγορά.
8 Ενσωματωμένη κάμερα HD (1280 x 720) με κλείστρο ιδιωτικότητας που εξασφαλίζει την αποτροπή ακούσιας καταγραφής για την προστασίας της ιδιωτικότητας του χρήστη.
9 Η πλαϊνή υποδοχή ακουστικών υποστηρίζει ακουστικά στυλ CTIA και έχει δυνατότητα μετατροπής σε είσοδο, σε θύρα εισόδου μικροφώνου ή σε θύρα εξόδου ακουστικών. Οι πίσω θύρες εισόδου ήχου έχουν δυνατότητα μετατροπής σε είσοδο ή σε θύρα
εισόδου μικροφώνου. Τα εξωτερικά ηχεία πρέπει να τροφοδοτούνται εξωτερικά. Η δυνατότητα multi-streaming μπορεί να ενεργοποιηθεί στον πίνακα ελέγχου ήχου ώστε να είναι δυνατή η αποστολή ανεξάρτητων ροών ήχου προς και από τις μπροστινές και
τις πίσω υποδοχές ή τα εσωτερικά ηχεία. Αυτό επιτρέπει σε διαφορετικές εφαρμογές ήχου να χρησιμοποιούν ξεχωριστές θύρες ήχου στο σύστημα. Για παράδειγμα, οι μπροστινές υποδοχές μπορούν να χρησιμοποιούνται με ακουστικά για κάποια εφαρμογή
επικοινωνίας ενώ οι πίσω υποδοχές να χρησιμοποιούνται με εξωτερικά ηχεία και κάποια εφαρμογή πολυμέσων.
10 Τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια είναι προαιρετικά ή αποτελούν πρόσθετες επιλογές.
11 Η λειτουργία TPM θα δεν υποστηρίζεται σε μηχανήματα προδιαμορφωμένα με FreeDOS και Linux.
12 Σε επιλεγμένες χώρες/περιοχές, μηχανήματα προ-διαμορφωμένα με λειτουργικό σύστημα Windows θα αποστέλλονται με τη λειτουργία TPM απενεργοποιημένη.
13 Για το HP ePrint απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint (για τη λίστα των υποστηριζόμενων εκτυπωτών, εγγράφων και τύπων εικόνας και για άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το
HP ePrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/businessmobileprinting).
14 McAfee LiveSafe™: Περίοδος δοκιμαστικής χρήσης 30 ημερών. Για τη λήψη ενημερώσεων απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Περιλαμβάνεται η πρώτη ενημέρωση. Για μετέπειτα ενημερώσεις απαιτείται συνδρομή.
16 Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για την κατάσταση πιστοποίησης ανά χώρα, δείτε: http://www.epeat.net. Αναζητήστε τη λέξη-κλειδί "γεννήτρια" στο κατάστημα προαιρετικού εξοπλισμού τρίτων
κατασκευαστών της HP για εξοπλισμό ηλιακής ενέργειας στη διεύθυνση www.hp.com/go/options
17 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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