Datasheet

HP 260 G4 desktop mini-pc
De onmisbare en betaalbare zakelijke desktop pc

Profiteer van de perfecte balans tussen
performance van instapklasse, productiviteit
en betrouwbaarheid voor een vriendelijke
prijs met de HP 260 G4 Desktop Mini. Rust
zowel de open ruimtes als de kantoorruimtes
van uw werkplek uit met Intel®-processoren2
en vele opties voor uitbreiding, connectiviteit
en montage.3

HP raadt Windows 10 Pro aan voor
bedrijven
HP raadt Windows 10 Pro1 aan voor
bedrijven
Intel® Core™-processors2

Optimale performance en makkelijk uit te breiden
Profiteer van een krachtige performance voor uw alledaagse taken
met een Intel® processor tot de 10e generatie2 en opties3
waaronder PCIe® NVMe™ SSD storage, high-speed DDR4geheugen en ondersteuning voor dual storage.
Veelzijdige implementatie
Haal alles uit uw Mini. Bevestig uw Mini achter een HP monitor3
voor een gestroomlijnde opstelling, breid uit met extra apparaten
met een optionele I/O-poortuitbreidingsmodule3, en monteer uw
Mini veilig met het optionele veiligheidsslot en de VESA-beugel.3
Flexibele aansluitmogelijkheden
Installeer een pc die gemakkelijk zowel in uw verouderde als in uw
huidige omgevingen past met een seriële poort, SuperSpeed USB
en USB-C® poorten, en een optionele tweede seriële poort.3
Verhoog uw productiviteit met ondersteuning voor twee monitors
via HDMI of native VGA.
Ondersteun de productie en het gebruik van meer duurzame
producten. De uiterst zuinige stroomvoorziening, het gebruik van
gerecycled plastic in de speakerbehuizing en de verpakking van
gerecycled vormkarton zorgen voor minder belasting van het
milieu.4
Bescherm uw investering en uw data met TPM en een aansluiting
voor een veiligheidsslot.
Profiteer van snelle en eenvoudig te gebruiken aansluitingen met
optionele Gigabit LAN en Wi-Fi 5 (802.11ac) en Bluetooth®connectiviteit.5,3
Op deze IT-investering zit standaardgarantie. Dat is wel zo prettig.
Kies eventueel voor een HP Care Pack om de garantie uit te
breiden.7

HP raadt Windows 10 Pro aan voor bedrijven
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HP 260 G4 desktop mini-pc Specificatietabel

Beschikbare besturingssystemen

Windows 10 Pro 64 – HP raadt Windows 10 Pro aan voor bedrijven1
Windows 10 Pro 64 (alleen National Academic)1,2
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
FreeDOS

Processorfamilie3

10e generatie Intel® Core™ i3-processor; 10e generatie Intel® Core™ i5-processor; Intel® Celeron®-processor; Intel® Pentium®processor

Beschikbare processors4,5

Intel® Celeron® 5205U met Intel® UHD-videokaart (1,9 GHz basisfrequentie, 2 MB L3-cache, 2 cores); Intel® Core™ i3-10110Uprocessor met Intel® UHD-videokaart (2,1 GHz basisfrequentie, tot 4,1 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 4 MB cache, 2
cores); Intel® Core™ i5-10210U-processor met Intel® UHD-videokaart (1,6 GHz basisfrequentie, tot 4,2 GHz met Intel® Turbo
Boost-technologie, 6 MB cache, 4 cores); Intel® Pentium® Gold 6405U met Intel® UHD-videokaart (2,4 GHz basisfrequentie, 2 MB
L3-cache, 2 cores)

Model

Mini

Maximum geheugen

32 GB DDR4-2666 SDRAM 6,7
Overdrachtssnelheden tot 2400 MT/s voor Celeron®, Pentium®-processoren. Overdrachtssnelheden tot 2666 Mt/s voor Intel®
Core™ i3- en Intel® Core™ i5-processoren

Geheugenslots

2 SODIMM

Interne opslag

500 GB tot 2 TB SATA HDD8
256 GB tot 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD8
128 GB tot 1 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD8
256 GB tot 512 GB Intel® Optane™ geheugen H10 met Solid State-opslag8,9
16 GB NVMe™ Intel® Optane™ Geheugen voor opslagversnelling9

Beschikbare grafische oplossingen

Geïntegreerd: Intel® UHD grafische kaart15
(Geïntegreerde videokaart is afhankelijk van processor.)

Audio

Realtek ALC3205 codec, interne speaker, microfoon/hoofdtelefoon comboconnector

Uitbreidingsslots

1 M.2 2230; 1 M.2 2280; 1 SATA-opslagconnector 11 (1 M.2-sleuf voor WLAN en 1 M.2 2280-sleuven voor opslag.)

Poorten en connectoren

Voor: 1 hoofdtelefoon/microfoon-combo; 1 SuperSpeed USB Type-C®-poort met 10 Gb/s datasnelheid; 1 SuperSpeed USB
Type-A-poort met 5 Gb/s datasnelheid; 1 USB Type-A-poort met 480 Mb/s datasnelheid
Achter: 1 RJ-45; 1 VGA; 1 serieel; 1 HDMI 1.4; 2 SuperSpeed USB Type-A-poorten met 5 Gb/s datasnelheid; 2 USB Type-Apoorten met 480 Mb/s datasnelheid
Optionele poorten: 1 serieel14

Invoerapparaten

HP USB-toetsenbord met kabel; HP Desktop 320K toetsenbord met kabel16,17; HP USB robuuste muis; HP USB optische muis;
HP Desktop 320M muis met kabel16,17;

Communicatie

LAN: Realtek RTL8111HSH-CG GbE ; WLAN: Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® M.2 combo card;
Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® en Bluetooth® M.2 combo card 12;

Schijfstations

Eén 2,5-inch 10

Milieu

Omgevingstemperatuur: 10 tot 35 °C;
Vochtigheidsgraad bij gebruik: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid;

Beveiligingsbeheer

Wachtwoord bij opstarten (via BIOS); SATA-poort uitschakelen (via BIOS); Configuratiewachtwoord (via BIOS); Ondersteuning voor
chassis- en kabelsloten; USB in-/uitschakelen (via BIOS); Serieel in-/uitschakelen (via BIOS); HP DriveLock en Automatic
DriveLock; Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip geleverd met Windows 10 (Common Criteria EAL4+gecertificeerd)21

Beheerkenmerken

HP Cloud Recovery20

Voeding

65-watt externe netvoedingsadapter, tot 89% efficiëntie

Afmetingen

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

Gewicht

1,25 kg (Het exacte gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Omgevingsspecificaties

Laag-halogeen22

Garantie

1 jaar (1-1-1) garantie en service omvatten 1 jaar garantie op onderdelen, arbeid en onsite reparatie. Voorwaarden verschillen
per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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HP 260 G4 desktop mini-pc
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP 16 GB DDR4-2666 SODIMM

Vergroot de mogelijkheden van uw HP Business desktop pc en verbeter de systeemprestaties
en de applicatierespons met energiezuinig, snel DDR4-geheugen van HP. Beproefde prestaties
en betrouwbaarheid voor een optimale bescherming van de investering.
Bestelnr.: 3TK84AA

HP B300 beugel met
netadapterhouder

Creëer een betere totaaloplossing met de HP B300 montagebeugel met netadapterhouder
waarmee u uw HP workstation, HP desktop mini-pc, HP Chromebox of bepaalde HP Thin
Clients direct achter bepaalde HP Elite- en HP Z-beeldschermen kunt bevestigen.1 Beproefde
prestaties en betrouwbaarheid voor een optimale bescherming van de investering.
Bestelnr.: 7DB37AA

HP P24h G4 FHD-monitor

Profiteer van een grotere schermruimte en wissel minder tussen vensters op de HP P24h G4
FHD Height Adjust Monitor. Met de functies voor bedrijfspresentaties, het comfort van
instelmogelijkheden, stereogeluid en geavanceerde aansluitmogelijkheden is het een
aanvulling op de moderne werkplek. Beproefde prestaties en betrouwbaarheid voor een
optimale bescherming van de investering.
Bestelnr.: 7VH44AA

HP 3 jaar, onsite hardwaresupport
op volgende werkdag, alleen voor
desktop pc

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite HWsupport op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: U6578E
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HP 260 G4 desktop mini-pc
Messaging, voetnoten
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te

benutten. Window
2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede
afhankelijk
3 Wordt apart of als optie verkocht.
4 De speakerbehuizing is gemaakt met 5% gerecycled plastic.
5 Wordt apart of als optie verkocht. Een draadloos toegangspunt en een internetverbinding zijn vereist. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar.
7 Afzonderlijk verkrijgbaar. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en
beperkingen. Kijk voor meer

Technische specificaties, voetnoten
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te

benutten. Window
2 Sommige apparaten voor gebruik in het onderwijs worden met de Windows 10 Anniversary Update automatisch bijgewerkt naar Windows 10 Pro Education. Kenmerken variëren; zie https://aka.ms/ProEducation voor informatie over de
kenmerken van Windows 10 Pro
3 OPMERKING: Uw product ondersteunt Windows 8 en Windows 7 niet conform het ondersteuningsbeleid van Microsoft, HP ondersteunt het Windows 8- of Windows 7-besturingssysteem niet op producten die zijn geconfigureerd met 7egeneratie en latere Intel®- en
4 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede
afhankelijk
5 Voor Intel® Turbo Boost technologie is een pc vereist met een Intel Turbo Boost-compatibele processor. De prestaties van Intel Turbo Boost zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie. Meer informatie is
beschikbaar op: www.intel.com/technology/turboboost.
6 Alle geheugensleuven zijn toegankelijk om upgrades uit te voeren.
7 De werkelijke datasnelheid is afhankelijk van zowel de geconfigureerde systeemprocessor als de geïnstalleerde geheugenmodule.
8 Voor harde schijven en solid-state drives geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 36 GB (voor Windows 10) van de systeemschijf is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
9 Intel® Optane™-geheugensysteemversnelling is geen vervanging of vergroting van de DRAM-capaciteit van uw systeem. Vereist een 8e generatie of hogere Intel® Core™-processor, BIOS-versie met Intel® Optane™-ondersteuning, Windows
10 64 bits en een Intel® Rapid Storage Technology-driver (Intel® RST).
10 Het 2,5 inch SATA-station kan zowel HDD als SSD zijn.
11 Voor mini desktop pc's met M.2-opslagconfiguratie is er geen SATA-schijfbeugel. Als u de opslag wilt upgraden met een 2,5-inch SATA-schijf, selecteert u een DM 35W SATA-schijfbeugel.
12 Een wireless access point en een internetverbinding zijn vereist.
14 Poorten zijn optioneel en er kan er slechts één door de gebruiker worden gekozen.
15 De geïntegreerde Intel® UHD-videokaart verschilt per processor.
16 De beschikbaarheid varieert per land.
17 Wordt apart of als optie verkocht.
18 Voor HP Support Assistant zijn Windows en internettoegang vereist.
19 McAfee LiveSafe™: Abonnement voor 1 jaar. De beschikbaarheid varieert per land.
20 HP Cloud Recovery is beschikbaar op HP Elite en Pro desktop- en laptop-pc's met Intel®- of AMD-processors en vereist een open, bekabelde netwerkverbinding. Opmerking: Maak vóór gebruik een back-up van belangrijke bestanden,
gegevens, foto's, video's enz. om gegevensverlies te voorkomen. Ga voor meer informatie naar: https://support.hp.com/us-en/document/c05115630.
21 Storage Drivelock werkt niet met automatische versleuteling of op Optane gebaseerde opslag.
22 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.

Meld u aan voor updates www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en
diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden
opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is van de houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt. Intel, Core en Intel vPro zijn handelsmerken van Intel Corporation of haar
dochterondernemingen in de VS en/of andere landen. NVIDIA, het NVIDIA-logo en GeForce zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van NVIDIA Corporation in de VS en andere
landen. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de U.S. Environmental Protection Agency. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.
Augustus 2020
DOC-M

