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HP Collaboration G6 27 All-in-One
met Zoom Rooms
Alles wat uw vergadering nodig heeft. All-in-one

Met de HP Collaboration All-in-One G6 met
Zoom Rooms  27 wordt samenwerken nu
nóg makkelijker. Deze strakke All-in-One
geeft uw teams meer mogelijkheden met
kraakhelder geluid en een 27-inch QHD
touchscreen voor efficiëntere vergaderingen.

HP raadt Windows 10 Pro aan voor
bedrijven

Strak en modern design

Het ultradunne profiel, efficiënte kabelbeheer en display met aan
drie zijden smalle randen en zacht blauw licht zijn speciaal
ontworpen voor de moderne werkplek en bieden het nieuwste van
het nieuwste op vergadergebied zonder veel ruimte in te nemen.

Zorgeloos vergaderen

Interactieve vergaderingen met video en samenwerking bereiken
een nieuw kwaliteitsniveau door de combinatie van een
microfoonbereik van 4 m met audio van Bang & Olufsen, een 5-MP
uitschuifbare FHD-camera met 90˚ gezichtsveld en een QHD  10-
punts touchdisplay met Zoom Rooms .

Makkelijk te installeren. Optimale beveiliging en beheer
Uiterst veilig en optimaal te beheren met vooraf geïnstalleerde
Zoom Rooms , de zelfherstellende bescherming van HP Sure Start
Gen 6  en eenvoudig beheer voor uw apparaten via Microsoft
System Center Configuration Manager met de HP Manageability
Integration Kit .

Door het indrukwekkende, ultradunne profiel van 360 graden met
mooi weggewerkte kabels kunt u kleine ruimtes maximaal
benutten met een ultramodern ontwerp.
Online vergaderingen worden efficiënter met dit mooie 27-inch
QHD-scherm met een flinterdunne rand aan drie zijden en 10-
punts capacitieve touchfunctionaliteit.
Met Zoom Rooms for Touch start u vergaderingen moeiteloos met
één klik, kunt u gebruikmaken van interactieve whiteboards en
deelt u uw content heel gemakkelijk.
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HP Collaboration G6 27 All-in-One met Zoom Rooms Specificatietabel

Beschikbare besturingssystemen Windows 10 IoT Enterprise 64

Processorfamilie 10e generatie Intel® Core™ i5-processor

Beschikbare processors
Intel® Core™ i5-10500 met Intel® UHD-videokaart 630 (3,1 GHz basisfrequentie, tot 4,5 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 12 MB
L3-cache, 6 cores), ondersteunt Intel® vPro®-technologie; Intel® Core™ i5-10600 met Intel® UHD-videokaart 630 (3,3 GHz
basisfrequentie, tot 4,8 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 12 MB L3-cache, 6 cores) ondersteunt Intel® vPro®-technologie

Chipset Intel® Q470 (vPro®)

Helderheid 250 nits

Model All-in-one

Maximum geheugen 8 GB DDR4-2666 SDRAM 
Overdrachtssnelheden tot 2666 MT/sec.

Geheugenslots 2 SODIMM

Interne opslag 128 GB tot PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD

Scherm 68,6-cm (27-inch) QHD (2560 x 1440), touch, IPS, ontspiegeld, 300 nits, 72% NTSC 

Beschikbare grafische oplossingen Geïntegreerd: Intel® UHD Graphics 630

Audio Audio van Bang & Olufsen, zijpoorten voor headset en hoofdtelefoon (3,5 mm), ingebouwde krachtige stereoluidsprekers 

Uitbreidingsslots 1 M.2 2230; 1 M.2 2280 (1 PCIe M.2 2230-sleuf voor WLAN en 2 PCIe M.2 2280-sleuven voor opslag)

Poorten en connectoren

Zijde: 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 SuperSpeed USB Type-C® met 10 Gb/s datasnelheid; 1 SuperSpeed USB type-A met 10 Gb/s
datasnelheid
Achter: 1 netstekker; 1 RJ-45; 1 SuperSpeed USB Type-C® met 10 Gb/s datasnelheid; 1 HDMI 2.0a; 2 SuperSpeed USB Type-A met 10
Gb/s datasnelheid; 2 SuperSpeed USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid; 1 dual-mode DisplayPort™ 1.4
Optionele poorten: 1 5-in-1 SD-mediakaartlezer

Invoerapparaten HP 320K-toetsenbord met kabel voor desktop; HP Business Slim draadloze toetsenbord- en muiscombinatie ; HP USB
vingerafdrukmuis; HP USB optische muis; HP 320M-muis met kabel voor desktop ;

Communicatie LAN: Geïntegreerd Intel® I219LM GbE LOM ; WLAN: Intel® dual-band Wi-Fi 5 9560 (2x2) en Bluetooth® 5 M.2, vPro™ ;

Camera
Uitschuifbare FHD-camera van 5 MP met geïntegreerde dual-array digitale microfoon; Uitschuifbare FHD-camera van 5 MP (aan de
voorkant), camera van 5 MP voor gezichtsherkenning met Windows Hello met geïntegreerde dual-array digitale microfoon (aan de
achterkant) 

Milieu Omgevingstemperatuur: 10 tot 35 °C; 
Vochtigheidsgraad bij gebruik: 5 tot 90% rel; 

Software HP ruisonderdrukkingssoftware; HP Support Assistant; HP Wake-on-WLAN

Beveiligingsbeheer HP Secure Erase; HP Sure Recover Gen 3; HP Sure Run Gen 3; HP Sure Start Gen 6; HP BIOSphere Gen 6; HP Sure Admin; HP Client
Security Manager Gen 6

Beheerkenmerken HP Driver Packs; HP Manageability Integration Kit Gen 4

Voeding 210 W interne stroomlevering, tot 92 % efficiëntie, actieve PFC; 280 W externe netvoedingsadapter, actieve PFC

Afmetingen 61,36 x 58,24 x 25,49 cm (Met simpele voet.)

Gewicht 10,72 kg (Configuratie met laagste gewicht met in hoogte verstelbare standaard. Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerd; CECP; EPEAT® 2019-geregistreerd waar van toepassing

Specificaties van het
duurzaamheidseffect

Laag-halogeen

Garantie De driejarige (3-3-3) garantie en service omvatten 3 jaar garantie op onderdelen, arbeid en onsite reparatie. Voorwaarden variëren per
land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.
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HP Collaboration G6 27 All-in-One met Zoom Rooms

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

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 5 jaar onsite hardwaresupport op
volgende werkdag voor desktop pc's

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite HW
ondersteuning op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: U7899E
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Messaging, voetnoten

 HP Sure Start Gen 6 is beschikbaar op bepaalde HP pc's.
 Quad high-definition (QHD) content is vereist voor de weergave van QHD-beelden.
 Zoom Rooms-licentie vereist voor gebruik als gedeeld/in een ruimte geplaatst apparaat (afzonderlijk aan te schaffen). Een persoonlijk Zoom Rooms-apparaat kan gebruikt worden met elke Zoom Meetings-licentie, van basis (gratis) tot

Premium. Voor de ondersteuning van Zoom is een Intel® Core™ i3-, i5-, of i7-processor vereist. Om compatibel te zijn is Zoom Rooms 5.0+ vereist.
 De HP Manageability Integration Kit kan worden gedownload vanaf http://www.hp.com/go/clientmanagement.

 

Technische specificaties, voetnoten

 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
 Bij systemen met meer dan 3 GB geheugen en een 32-bits besturingssysteem is mogelijk niet alle geheugen beschikbaar wegens systeemvereisten. Om geheugen boven 4 GB aan te spreken, is een 64-bits besturingssysteem vereist.

Geheugenmodules ondersteunen gegevensoverdracht tot 3200 MT/s; de werkelijke datasnelheid is afhankelijk van de geconfigureerde systeemprocessor. Zie de processorspecificaties voor de ondersteunde geheugendatasnelheid. Alle
geheugensleuven zijn voor de klant toegankelijk om upgrades uit te voeren.
 Alle geheugensleuven zijn toegankelijk om upgrades uit te voeren.
 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB (voor Windows 10) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
 Omdat sommige geheugenmodules van andere fabrikanten niet industriestandaard zijn, raden wij HP geheugen aan om compatibiliteit te waarborgen. Als u geheugen met verschillende snelheden combineert, werkt het systeem op de

laagste snelheid.
 Een wireless access point en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
 Alle HP apparaten met het merk Bang & Olufsen zijn door de akoestische experts van Bang & Olufsen speciaal afgestemd voor een nauwkeurige geluidsbelevenis voor zakelijk gebruik.
 Ondersteunt tweekanaalsgeheugen.
 Wordt apart of als optie verkocht.
 Absolute Persistence-module: Absolute agent is bij levering uitgeschakeld en wordt geactiveerd wanneer de klant een abonnement aanschaft. Er kunnen abonnementen met verschillende looptijden worden aangeschaft. Service is beperkt.

Neem contact op met
 HP Sure Recover Gen 3 is beschikbaar op bepaalde HP pc's en vereist een open netwerkverbinding. Niet beschikbaar op platformen met meerdere interne opslagschijven. Om te voorkomen dat u gegevens verliest, moet u voordat u HP Sure

Recover gebruikt een back-up maken van belangrijke bestanden, gegevens, foto's, video's enz.
 HP Driver Packs: Niet vooraf geïnstalleerd, maar kunnen worden gedownload vanaf http://www.hp.com/go/clientmanagement.
 HP Manageability Integration Kit: kan worden gedownload vanaf http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
 HP BIOSphere Gen6 is beschikbaar op bepaalde HP Pro en Elite pc's. Raadpleeg de productspecificaties voor meer informatie. Kenmerken zijn afhankelijk van het platform en de configuratie.
 HP Sure Start Gen6 is beschikbaar op bepaalde HP pc's.
 HP Sure Run Gen 3 is beschikbaar op bepaalde HP Pro, Elite en workstation-pc's met Windows 10 en bepaalde Intel®- of AMD-processors.
 Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT): Modellen met een Intel® Core™-processor bieden mogelijkheden voor geavanceerde bescherming bij online transacties. Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT), die samen met

deelnemende websi
 Op basis van US EPEAT®-registratie overeenkomstig IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor meer informatie.
 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.
 Een wireless access point (draadloos toegangspunt) en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 6 is achterwaarts compatibel met eerdere

802.11-specificaties. De
 27-inch IPS wled-backlit, ontspiegeld, breedbeeld lcd-scherm (2560x1440) met touchfunctionaliteit; Kleurenbereik display: 72% NTSC; Helderheid (gemiddeld): 300 nits.
 Uw product ondersteunt Windows 8 en Windows 7 niet. Conform het ondersteuningsbeleid van Microsoft ondersteunt HP het Windows 8- of Windows 7-besturingssysteem niet op producten die zijn geconfigureerd met 7e-generatie en

latere Intel®- en AMD-proces
 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van

de applicatieworkload en uw hardware- en softwareconfiguraties. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.
 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.
 Voor sommige functies van vPro™-technologie, zoals Intel Active-beheertechnologie en Intel®-virtualisatietechnologie, is aanvullende software van derden vereist. De beschikbaarheid van toekomstige toepassingen voor ‘virtuele

apparaten’ voor Intel vPro-technologie is afhankelijk van de externe softwareleveranciers. De compatibiliteit van deze generatie hardware op basis van Intel vPro-technologie met toekomstige applicaties voor 'virtuele apparaten' moet nog
worden bepaald.

 Voor de volledige Intel® vPro™-functionaliteit zijn Windows, een processor en Q370-chipset of hoger met ondersteuning voor vPro en een voor vPro geschikte WLAN-kaart vereist. Voor sommige functies, zoals Intel Active-
beheertechnologie en Intel-virtualisatietechnologie, is aanvullende software van derden vereist. De beschikbaarheid van toekomstige toepassingen voor ‘virtuele apparaten’ voor Intel vPro-technologie is afhankelijk van externe
softwareleveranciers. De compatibiliteit van deze generatie hardware op basis van Intel vPro-technologie met toekomstige applicaties voor 'virtuele apparaten' moet nog worden vastgesteld.

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.
 
Intel, Celeron®, Core, vPro en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Intel Corporation in de VS en/of andere landen. Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is van
de houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt. NVIDIA, GeForce, Kepler en NVS zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van NVIDIA Corporation in de VS en andere landen.
AMD en Radeon zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de Amerikaanse Environmental Protection Agency. Alle overige
handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.
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