
Specifikace

Počítač HP 260 G4 Desktop Mini
Cenově dostupný, nepostradatelný, komerční stolní počítač

S počítačem HP 260 G4 Desktop Mini
dosáhnete úžasné kombinace základního
výkonu, produktivity a spolehlivosti za
rozumnou cenu. Pořiďte si řešení pro
otevřené kancelářské prostory a obslužné
kanceláře díky počítači s procesory Intel®  a
rozmanitými možnostmi rozšíření, připojení a
připevnění.

Společnost HP doporučuje systém
Windows 10 Pro pro firmy

Společnost HP doporučuje systém
Windows 10 Pro  pro firmy
Procesory Intel® Core™

Optimalizovaný výkon a rozšiřitelnost

Těšte se z výkonu na firemní úrovni a zvládejte každodenní úlohy
díky procesoru Intel® 10. generace  a možnostem , které zahrnují
disk PCIe® NVMe™ SSD, vysokorychlostní paměť DDR4 a podporu
dvou úložišť.

Univerzální nasazení

Využijte počítač Mini na maximum. Připevněte počítač Mini za
monitor HP  a získejte optimalizované řešení, připojte další zařízení
díky volitelnému rozšiřujícímu modulu se vstupním/výstupním
portem  a zabezpečte počítač pomocí volitelné bezpečnostní
uzamykatelné schránky a pouzdra VESA.

Flexibilní možnosti připojení
Pořiďte si počítač, který se snadno integruje do starších i novějších
prostředí díky sériovému portu, portům SuperSpeed USB a USB-C®
a volitelnému druhému sériovému portu.  Zvyšte produktivitu díky
podpoře dvou monitorů přes port HDMI a nativní rozhraní VGA.

Podpořte iniciativu k vytváření a využívání udržitelnějších produktů.
Vysoce efektivní napájecí zdroj, využití plastů pocházejících z
oceánů v bedně reproduktoru a balení z lisované buničiny pomáhají
snížit dopad na životní prostředí.
Chraňte svou investici a data díky modulu TPM a slotu pro
bezpečnostní zámek.
Připojte se rychle a snadno díky volitelnému rozhraní Gigabit LAN,
Wi-Fi 5 (802.11ac) a Bluetooth®.
Nemějte žádné obavy díky standardní omezené záruce, která
chrání vaše investice do informačních technologií. Pokud chcete
rozšířit rozsah ochrany, vyberte si některou z volitelných služeb HP
Care Pack.
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Počítač HP 260 G4 Desktop Mini Tabulka s technickými údaji

Dostupné operační systémy

Windows 10 Pro 64 – společnost HP doporučuje systém Windows 10 Pro pro firmy
Windows 10 Pro 64 (pouze National Academic)
Windows 10 Home 64
Windows 10 Home Single Language 64
FreeDOS

Rodina procesorů Procesor Intel® Core™ i3 10. generace; Procesor Intel® Core™ i5 10. generace; Procesor Intel® Celeron®; Procesor Intel®
Pentium®

Dostupné procesory

Intel® Celeron® 5205U s grafikou Intel® UHD (základní frekvence 1,9 GHz, 2 MB mezipaměti L3, 2 jádra); Intel® Core™ i3-10110U
s grafikou Intel® UHD (základní frekvence 2,1 GHz, max. 4,1 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 4 MB mezipaměti, 2 jádra);
Intel® Core™ i5-10210U s grafikou Intel® UHD (základní frekvence 1,6 GHz, max. 4,2 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 6 MB
mezipaměti, 4 jádra); Intel® Pentium® Gold 6405U s grafikou Intel® UHD (základní frekvence 2,4 GHz, 2 MB mezipaměti L3, 2
jádra)

Provedení Mini

Maximální paměť
32 GB DDR4-2666 SDRAM 
Přenosová rychlost až 2 400 MT/s pro procesory Celeron®, Pentium®. Přenosová rychlost až 2 666 MT/s pro procesory Intel®
Core™ i3 a Intel® Core™ i5

Paměťové sloty 2 sloty SODIMM

Interní paměť

500 GB max. 2 TB Jednotka HDD SATA
256 GB max. 512 GB Disková jednotka SSD PCIe® NVMe™ M.2
128 GB max. 1 TB Jednotka SSD PCIe® NVMe™ TLC M.2
256 GB max. 512 GB Paměť Intel® Optane™ H10 s diskem SSD
16GB paměť NVMe™ Intel® Optane™ pro zrychlení úložiště

Dostupná grafika Integrováno: Grafika Intel® UHD
(Integrovaná grafická karta se liší v závislosti na procesoru.)

Zvuk Kodek Realtek ALC3205, interní reproduktor, kombinovaný konektor pro mikrofon/sluchátka

Rozšiřující sloty 1x M.2 2230; 1x M.2 2280; 1x konektor SATA pro úložiště  (1x slot M.2 pro WLAN a 1x slot M.2 2280 pro úložiště.)

Porty a konektory

Vpředu: 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon; 1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s;
1x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s; 1x USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 480 Mb/s
Zadní: 1x RJ-45; 1x VGA; 1x sériový port; 1x HDMI 1.4; 2x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s; 2x USB
Type-A s přenosovou rychlostí signálu 480 Mb/s
Volitelné porty: 1x sériový port

Vstupní zařízení Kabelová klávesnice HP USB; Kabelová klávesnice HP Desktop 320K ; Odolná myš HP USB; Optická myš HP USB; Kabelová
myš HP Desktop 320M ;

Komunikace Síť LAN: Adaptér Realtek RTL8111HSH-CG GbE ; WLAN: Kombinovaná karta Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® a
Bluetooth® M.2; Kombinovaná karta Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® a Bluetooth® M.2 ;

Pozice jednotek 1x 6,4 cm (2,5") 

Ekologické informace Provozní teplota: 10 až 35 °C; 
Provozní vlhkost: 10 až 90 % RH; 

Správa zabezpečení

Heslo po zapnutí počítače (v systému BIOS); Zakázání portů SATA (v systému BIOS); Heslo pro nastavení (v systému BIOS);
Podpora visacích zámků na šasi a lankových zámků; Povolení/zakázání portů USB (v systému BIOS); Povolení/zakázání sériových
portů (v systému BIOS); HP DriveLock a Automatic DriveLock; Integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0 dodaný se systémem
Windows 10 (certifikace Common Criteria EAL4+)

Funkce správy HP Cloud Recovery

Napájení Externí napájecí adaptér 65 W, až 89% účinnost

Rozměry 17,7 x 17,5 x 3,4 cm

Hmotnost 1,25 kg (Přesná hmotnost závisí na konkrétní sestavě.)

Parametry prostředí Nízký obsah halogenů

Záruka Jednoletá omezená záruka a nabídka služeb (1-1-1) zahrnuje jednoletou záruku na náhradní díly, práci a opravy u zákazníka.
Podmínky záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Počítač HP 260 G4 Desktop Mini

Příslušenství a služby (nejsou součástí)

Paměť HP 16 GB DDR4-2666
SODIMM

Zvyšte schopnosti stolního počítače HP Business a vylepšete výkon systému a odezvu aplikací
s energeticky úspornou, vysokorychlostní pamětí DDR4 od společnosti HP. Osvědčený výkon a
spolehlivost přináší vysokou ochranu investic.
Produktové číslo: 3TK84AA

Konzola HP B300 s držákem
napájecího zdroje

Vytvořte si celkově lepší řešení díky montážní konzole HP B300 s držákem napájecího zdroje,
která vám umožní připojit pracovní stanici HP, stolní počítač HP Desktop Mini, počítač HP
Chromebox nebo vybraného tenkého klienta HP přímo za některý z displejů HP EliteDisplay a
HP Z.  Osvědčený výkon a spolehlivost přináší vysokou ochranu investic.
Produktové číslo: 7DB37AA

Monitor HP P24h G4 FHD

Dopřejte si větší obraz na monitoru HP P24h G4 FHD s nastavitelnou výškou a nebudete muset
neustále přepínat mezi okny. Disponuje firemními prezentačními funkcemi, možnostmi
nastavení pro pohodlí, stereofonním zvukem a vylepšenými možnostmi připojení, které
potřebuje každé moderní pracoviště. Osvědčený výkon a spolehlivost přináší vysokou ochranu
investic.
Produktové číslo: 7VH44AA

3 roky hardwarové podpory HP s
reakcí následující pracovní den v
místě instalace pouze pro stolní
produkty

Získejte pro své zařízení tříletou hardwarovou podporu na místě následující pracovní den
kvalifikovaným technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Produktové číslo: U6578E
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Poznámky pod čarou se zprávami

 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru,
ovladačů, softwaru nebo aktualizaci
 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Výhody plynoucí z používání této technologie nejsou zaručené pro všechny zákazníky nebo softwarové aplikace. Výkon a taktovací frekvence

se liší v závislost
 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
 Bedna reproduktoru obsahuje 5 % plastových materiálů pocházejících z oceánů.
 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství. Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a internetové připojení. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
 Prodává se samostatně. Úrovně služeb a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti naleznete na stránce

www.hp.com/go/cpc. Služb
 

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru,
ovladačů, softwaru nebo aktualizaci
 Některá zařízení pro akademické účely budou automaticky aktualizována na systém Windows 10 Pro Education s aktualizací Windows 10 Anniversary Update. Funkce se liší; informace o funkcích systému Windows 10 Pro Education

naleznete na stránce https://ak
 POZNÁMKA: Produkt nepodporuje systém Windows 8 ani Windows 7. Společnost HP v souladu se zásadami poskytování podpory společnosti Microsoft nepodporuje operační systém Windows 8 a Windows 7 u produktů konfigurovaných s

procesory Intel® a AMD 7. genera
 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Výhody plynoucí z používání této technologie nejsou zaručené pro všechny zákazníky nebo softwarové aplikace. Výkon a taktovací frekvence

se liší v závislost
 Technologie Intel® Turbo Boost vyžaduje počítač s procesorem podporujícím funkci Intel Turbo Boost. Výkon funkce Intel Turbo Boost se liší v závislosti na hardwaru, softwaru a celkové konfiguraci systému. Více informací naleznete na

adrese www.intel.com/technology/turboboost.
 Všechny paměťové sloty jsou přístupné/rozšiřitelné pro zákazníka.
 Skutečná přenosová rychlost závisí na procesoru použitém v systému a nainstalovaném paměťovém modulu.
 V případě pevných disků a disků SSD: 1 GB = 1 miliarda bajtů. 1 TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 36 GB (systém Windows 10) místa na systémovém disku je vyhrazeno pro software k obnovení systému.
 Zrychlení systému díky paměti Intel® Optane™ nenahrazuje ani nezvyšuje paměť DRAM v systému. Vyžaduje procesor Intel® Core™ 8. generace nebo vyšší, verzi systému BIOS s podporou technologie Intel® Optane™, 64bitový systém

Windows 10 a ovladač Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST).
 Do zásuvky pro 2,5" disk SATA můžete vložit disk HDD i SSD.
 Počítač Desktop Mini v konfiguraci s úložištěm M.2 nedisponuje držákem disku SATA. Pokud chcete vylepšit úložiště jakýmkoli 2,5" diskem SATA, vyberte držák disku DM 35W SATA.
 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a internetové služby.
 Porty jsou volitelné a uživatel si může vybrat pouze jeden.
 Integrovaná grafika Intel® UHD se liší v závislosti na procesoru.
 Dostupnost se v jednotlivých zemích může lišit.
 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
 HP Support Assistant vyžaduje systém Windows a přístup k internetu.
 McAfee LiveSafe™: 1leté předplatné. Dostupnost se v jednotlivých zemích může lišit.
 HP Cloud Recovery je k dispozici na stolních počítačích a noteboocích HP Elite a Pro s procesory Intel® nebo AMD a vyžaduje otevřené kabelové síťové připojení. Poznámka: Pokud chcete zamezit ztrátě dat, je třeba před použitím zálohovat

důležité soubory, data, fotografie, videa atd. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese https://support.hp.com/us-en/document/c05115630.
 Zámek úložiště není kompatibilní se samošifrováním ani úložištěm Optane.
 Externí napájecí zdroje, napájecí kabely, ostatní kabely a periferie nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly obdržené po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

Zaregistrujte se aktualizací www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními
podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční
chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
 
Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost HP Inc. užívá na základě licence. Intel, Core a Intel vPro jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích
dceřiných společností v USA a dalších zemích. NVIDIA, logo NVIDIA a GeForce jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NVIDIA Corporation v USA a dalších zemích.
ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka americké agentury EPA. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
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