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HP 260 G3 Desktop MiniHP 260 G3 Desktop Mini
Litet format, höga prestanda, fördelaktigt prisLitet format, höga prestanda, fördelaktigt pris

Snygga HP 260 Desktop Mini är en
extremt liten, tillförlitlig och prisvärd
persondator som har fått en ny look
för att passa den moderna
arbetsplatsen. Den har en
platsbesparande design med alla
verktyg som behövs för ett växande
företag.

HP rekommenderar Windows 10 Pro.

Windows 10 Pro
7:e generationens Intel® Core™-
processorer

Kraftfulla processorerKraftfulla processorer

Optimera prestanda för växande affärsbehov med en 7:e generationens
Intel® Core™-processor , med tillval som Intel® Optane™-minne , upp till 32
GB DDR4-minne  och robusta lagringsalternativ som omfattar både SSD- och
HDD-enheter .

Liten formfaktor, stor mångsidighetLiten formfaktor, stor mångsidighet

Den kompakta utformningen av desktop mini-datorn med flexibla
monteringsalternativ  och tillbehör  som tillval är användbar i många olika
sammanhang: från skrivbordet till offentlig datoranvändning och digital
skyltning.

Arbeta tryggt, sänk kostnadernaArbeta tryggt, sänk kostnaderna

Få denna prisvärda kompakta desktop mini anpassad för företag med
användbara tillbehör  plus strömbesparande processorer som hjälper till att
minska strömförbrukningen.

BakåtkompatibilitetBakåtkompatibilitet

Hjälp till att hålla kostnaderna under kontroll och fortsätt att använda
befintlig kompatibel utrustning med standardsupport som VGA och seriella
portar.

HöjdpunkterHöjdpunkter

Säkra framtiden för företaget. Datorer från HP maximerar nyttan hos
Windows 10 Pro och skyddar mot dagens säkerhetshot samt maximerar
hantering och produktivitet för företag.
Dra fördel av utbyggbara och kompatibla HP Mini-tillbehör. Utöka
lagringsalternativen, lägg till portar av äldre typ med expansionsmoduler,
skydda enheten med säkerhetsfästen, och utnyttja skrivbordsutrymmet fullt
ut med stativ och arbetscenter.
Skydda interna komponenter och utöka datorns livstid i den mest krävande
av arbetsmiljöer genom att minska intaget av luftburna partiklar med hjälp av
ett dammfilter som tillval.
Gör mer på dubbla skärmar med en HDMI-port och Full-HD VGA-portar.
Dessutom finns 6 USB-portar för att ansluta all kringutrustning.
Skydda din investering och starta din stationära minidator smidigt direkt från
tangentbordet, så att du slipper öppna chassin eller anstränga dig för att
komma åt på-/av-knappen om den är utom räckhåll.
Kombinera en vanlig hårddisk och en snabb och pålitlig SSD-enhet för att få
denna kraftfulla dator med dubbel lagring.
Säkra ditt system enkelt på en säker plats. Den lätta desktop mini-datorn är
enkel att bära och förvara.
En inbyggd Trusted Platform Module (TPM) ger hårdvarubaserad kryptering
som bidrar till att skydda dina data och förhindra attacker från virus och
skadlig kod.
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HP 260 G3 Desktop Mini SpecifikationstabellHP 260 G3 Desktop Mini Specifikationstabell

Tillgängliga operativsystemTillgängliga operativsystem

Windows 10 Pro 64 – HP rekommenderar Windows 10 Pro.
Windows 10 Home 64
Windows 10 Home Single Language 64
FreeDOS 2.0

ProcessorfamiljProcessorfamilj
Intel® Celeron®-processor (3865U endast Windows 10); 7:e generationens Intel® Core™ i5-processor (i5-
7200U); 7:e generationens Intel® Core™ i3-processor (i3-7130U); Intel® Pentium®-processor (4415U endast
Windows 10)

Tillgängliga processorerTillgängliga processorer

Intel® Celeron® 3865U med Intel® HD Graphics 610 (1,8 GHz, 2 MB cache, 2 kärnor); Intel® Core™ i5-7200U
med Intel® HD Graphics 620 (2,5 GHz basfrekvens, upp till 3,1 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 3 MB
cache, 2 kärnor); Intel® Core™ i3-7130U med Intel® HD Graphics 620 (2,7 GHz, 3 MB cache, 2 kärnor); Intel®
Pentium® Gold 4415U med Intel® HD Graphics 610 (2,3 GHz, 2 MB cache, 2 kärnor)

FormatFormat Mini

Maximalt minneMaximalt minne 32 GB DDR4-2133 SDRAM-minne 
Överföringshastighet: upp till 2133 MT/s.

MinnesplatserMinnesplatser 2 SODIMM

Intern lagringIntern lagring
500 GB upp till 1 TB 7200 rpm SATA hårddiskenhet 
128 GB upp till 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD-enhet 
128 GB upp till 256 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD-enhet 

Tillgänglig grafikTillgänglig grafik Inbyggd: Intel® HD Graphics 610; Intel® HD Graphics 620

LjudLjud Conexant CX20632-kodek, kombinerat uttag för hörlurar/mikrofon, HD-ljud

ExpansionsplatserExpansionsplatser 1 M.2 2230; 1 M.2 2230/2280; 1 SATA-lagringsanslutning  (1 M.2-plats för WLAN och 1 M.2 2230/2280-
plats för lagring.)

Portar och anslutningarPortar och anslutningar
Framsida: 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag; 2 USB 3.1 Gen 1
Baksida: 1 externt antennuttag; 1 strömuttag; 1 RJ-45; 1 seriell; 1 VGA; 2 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1; 1 HDMI
1.4

InmatningsenheterInmatningsenheter Trådbundet fristående tangentbord ; HP optisk USB-mus ;

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

Fack för enheterFack för enheter En 2,5-tums hårddiskenhet

MiljöMiljö Drifttemperatur: 10 till 35 °C; Luftfuktighet vid drift: 10 till 90 % relativ luftfuktighet

Tillgänglig programvaraTillgänglig programvara HP Hotkey Support; HP Jumpstart; HP Support Assistant; McAfee LiveSafe™; Köp Office (säljs separat) 

SäkerhetshanteringSäkerhetshantering Plats för lås; Slinga med hänglås; Trusted Platform Module (TPM) 2.0

StrömförsörjningStrömförsörjning 65 W extern nätadapter, upp till 89% effektivitet

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

ViktVikt 1,25 kg (Konfigurerad med endast 1 HDD. Den exakta vikten beror på konfigurationen.)

EnergieffektivitetEnergieffektivitet ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Gold

Specifikationer för omgivningSpecifikationer för omgivning Låg halogenhalt

GarantiGaranti

1 års (1-1-1) begränsad garanti och service inklusive 1 års garanti avseende material, arbete och reparation
på plats. Inkluderar kostnadsfri telefonsupport 24/7. Alternativen ett år på plats och arbete är inte tillgängliga i
alla länder. Välj en Care Pack-tjänst med tjänsteerbjudanden i upp till fem år. Gå till HP Care Pack Central för
att välja den tjänstenivå som passar er HP-produkt: www.hp.com/go/cpc
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HP 260 G3 Desktop MiniHP 260 G3 Desktop Mini

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP B300 PC-monteringsfästeHP B300 PC-monteringsfäste

Anpassa en sammantaget bättre lösning med HP B300-datormonteringsfästet som gör att du
kan ansluta din HP arbetsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalda HP Thin Client
direkt bakom valda 2017 och 2018 HP EliteDisplay-skärmar och HP Z-skärmar.  Anpassa en
sammantaget bättre lösning med HP B300-datormonteringsfästet som gör att du kan ansluta
din HP arbetsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalda HP Thin Client direkt
bakom valda 2017 och 2018 HP EliteDisplay-skärmar och HP Z-skärmar.
Produktnummer: 2DW53AAProduktnummer: 2DW53AA

HP trådlöst Slim Business-HP trådlöst Slim Business-
tangentbordtangentbord

Njut av enkel datainmatning och trådlös anslutning med HP trådlös Business Slim-
tangentbordet, utformad för att komplettera 2015-klassen av HP Business-datorer. Njut av
enkel datainmatning och trådlös anslutning med HP trådlös Business Slim-tangentbordet,
utformad för att komplettera 2015-klassen av HP Business-datorer.
Produktnummer: N3R88AAProduktnummer: N3R88AA

HP 3 års hårdvarusupport nästaHP 3 års hårdvarusupport nästa
arb.dag på platsen, endast stationärarb.dag på platsen, endast stationär

Under tre år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om
problemet inte kan lösas på distans.
Produktnummer: U6578EProduktnummer: U6578E
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HP 260 G3 Desktop MiniHP 260 G3 Desktop Mini

Fotnoter om meddelandetjänsterFotnoter om meddelandetjänster

 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller så kan det krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner
och/eller programvara. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från tjänsteleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram vid uppdateringar. Se http://www.windows.com
 Tekniken med flerkärniga processorer har utformats för att förbättra prestandan hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på

programmens arbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärke och/eller namnsättning är inte ett mått på högre prestanda.
 Intel® Optane™ minnessystemsacceleration varken ersätter eller ökar systemets DRAM och kräver konfiguration med tillvalet Intel® Core™ i(5 eller 7)+-processor.
 Säljs separat eller som tillvalsfunktioner.

Fotnoter med tekniska specifikationerFotnoter med tekniska specifikationer

 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller kräva separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en
BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se http://www.windows.com/
 OBS: Produkten stödjer inte Windows 8 eller Windows 7. I enlighet med Microsofts supportpolicy stödjer HP inte operativsystemen Windows 8 eller Windows 7 på produkter som konfigurerats med 7:e generationens Intel®- och AMD-

processorer och senare, och tillhandahåller heller inga drivrutiner för Windows 8 eller Windows 7 på http://www.support.hp.com.
 Tekniken med flerkärniga processorer har utformats för att förbättra prestandan hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på

programmens arbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.
 I system som är konfigurerade med mer än 3 GB minne och ett 32-bitars operativsystem kanske inte allt minne är tillgängligt på grund av systemets krav på resurser. För att kunna utnyttja minne över 4 GB krävs ett 64-bitars

operativsystem. Minnesmodulerna stödjer överföringshastigheter på upp till 2133 MT/s; den faktiska dataöverföringshastigheten bestäms av systemets konfigurerade processor. Information om vilka minnesdatahastigheter som stöds finns i
specifikationerna för processorn.
 Alla minnesplatser kan nås/uppgraderas av kunden.
 För hårddiskar och SSD-enheter är 1 GB = 1 miljard byte. TB = 1 biljon byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är lägre. Upp till 36 GB (i Windows 10) av systemdisken har reserverats för systemåterställningsprogrammet.
 En trådlös åtkomstpunkt och internet krävs.
 Tillgängligheten kan variera i olika länder.
 Säljs separat eller som tillval.
 (1) externt antennuttag: Måste konfigureras vid inköpstillfället.
 EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se registreringsstatus efter land på www.epeat.net. Se HPs butik för tredjepartsalternativ för solenergitillbehör på www.hp.com/go/options.
 HP Support Assistant kräver Windows och internetåtkomst.
 McAfee LiveSafe™: 1 års abonnemang. Tillgängligheten kan variera i olika länder.
 (1) USB 2.0-port: Stödjer väckning från S4/S5 med tangentbord/mus som är ansluten och aktiverad i BIOS.
 För Desktop Mini med M.2-lagringsenhetskonfiguration finns inga fästen för SATA-enheter. Om ni behöver eller ska uppgradera lagringen med en 2,5 tums SATA-enhet väljer ni DM 35 W SATA-enhetsfästet.
 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som införskaffas efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
 Intel® inbyggt HD-grafikkort varierar mellan olika processorer.
 Kretsuppsättningen är integrerad med processorn.

Registrera dig för att få uppdateringarRegistrera dig för att få uppdateringar  hp.com/go/getupdatedhp.com/go/getupdated

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the
express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial
errors or omissions contained herein.
 
Intel, Intel-logotypen, Pentium, vPro, Intel Core, Unite och Core Inside är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Adobe
PDF är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated. USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är
varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA och andra länder. AMD och Radeon är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR och ENERGY
STAR-märket är registrerade varumärken som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. Övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.
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