Datasheet

HP EliteOne 1000 G1 All-in-One Business pc

Vergaderingen komen tot leven op
AiO-schermen naar keuze die uw
werkplek veranderen in een rijke
videoconferencingoplossing met een
schitterend beeld en geluid, capacitive
touchknoppen en een ingebouwde
pop-up privacycamera.

HP raadt Windows 10 Pro aan.
Persoonlijke videoconferenties on demand
● Bespaar tijd en start videogesprekken snel met geïntegreerde samenwerkingstoetsen. Maak de ervaring compleet met een
fantastisch beeld en geluid dankzij audio van Bang & Olufsen en een optionele FHD-webcam aan beide zijden3.
Blijf de concurrentie een stap voor
● Maak kennis met de AiO die de lifecycle van uw pc radicaal verandert: onze eerste AiO met een upgradeable pc-basis en scherm is
configureerbaar en flexibel voor soepele herimplementatie.
Onze veiligste, best te beheren pc's
● Installeer eersteklas bescherming met commerciële beveiligings- en beheerkenmerken zoals HP Sure Start Gen36 en HP
Manageability integratiekit7. Beschik over automatische detectie van bedreigingen en systeemherstel en beheer de beveiliging
van uw pc op afstand met real-time updates.
Pluspunten
● Maak uw HP pc nog krachtiger met Windows 10 Pro1 en een 7e-generatie Intel® Core™-processor8 met optioneel Intel®
Optane™-geheugen9.
● Kies het scherm dat aansluit bij uw wensen. Er is keus uit een touch10 of niet-touch 23,8-inch (60,45-cm) scherm, een 27-inch
(68,58-cm) scherm zonder touch en een 34-inch (86,36-cm) curved scherm zonder touch5 voor een schitterende visuele
ervaring.
● Met essentiële computercomponenten zoals 7e-generatie Intel® Core™ i3/i5/i7-processors8 die zich in de basis van onze meest
aanpasbare AiO bevinden kunt u upgraden of schermen elders gebruiken wanneer de behoeften van gebruikers en het bedrijf
veranderen.
● HP Audio Boost zorgt voor de juiste balans tussen volume en helderheid en versterkt lage tonen voor een betere spraakkwaliteit.
● HP ruisonderdrukking onderdrukt omgevingsgeluid zoals toetsenbordklikken.
● HP Sure Click biedt hardwaregebaseerde beveiliging voor webbrowsers die uw pc beschermt tegen met malware, ransomware of
virussen geïnfecteerde websites11.
● Start altijd op met een authentiek HP BIOS. HP Sure Start Gen36 bewaakt het BIOS in het geheugen, herstelt het platform zonder
interventie van de gebruiker of de beheerder, herstelt het BIOS naar een custom-status en is klaar voor centraal
enterprisebeheer.
● De HP Manageability-integratiekit7 versnelt het maken van images en het beheer van hardware, BIOS en de beveiliging via
Microsoft System Center Configuration Manager.
● Met HP PhoneWise kunt u gesprekken en tekstberichten van uw iOS- of Android™-apparaten via uw pc opnemen en
beantwoorden12.

HP raadt Windows 10 Pro aan.
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Specificatietabel

Model

All-in-one

Beschikbaar
besturingssysteem

Windows 10 Pro 64 – HP raadt Windows 10 Pro aan.1
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
Windows 7 Professional (beschikbaar via downgraderechten van Windows 10 Pro)2,4
FreeDOS 2.0

Beschikbare processors6

Intel® Core™ i7-7700 met Intel® HD Graphics 630 (3,6 GHz basisfrequentie, tot 4,2 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 8 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i7-6700 met Intel® HD
Graphics 530 (3,4 GHz basisfrequentie, tot 4 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 8 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i5-7500 met Intel® HD Graphics 630 (3,4 GHz
basisfrequentie, tot 3,8 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 6 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i5-6600 met Intel® HD Graphics 530 (3,3 GHz basisfrequentie, tot 3,9 GHz met
Intel® Turbo Boost-technologie, 6 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i5-6500 met Intel® HD Graphics 530 (3,2 GHz basisfrequentie, tot 3,6 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 6
MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i3-7100 met Intel® HD Graphics 630 (3,9 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i3-6100 met Intel® HD Graphics 530 (3,7 GHz, 3 MB cache, 2 cores)

Chipset

Intel® Q270

Maximum geheugen

Tot 32 GB DDR4-2400 SDRAM 13
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 2400 MT/sec.

Geheugenslots

2 SODIMM

Interne opslag

500 GB Tot 1 TB 7200-rpm SATA12
500 GB Tot 2 TB 5400-rpm SATA SSHD12
Tot 2 TB 5400-rpm SATA12
Tot 500 GB SATA SED HDD12
256 GB Tot 512 GB SATA SSD12
256 GB Tot 512 GB SATA SED Opal 2 SSD12
256 GB Tot 1 TB PCIe® NVMe™ SSD12

Scherm

23,8-inch (60,45-cm) FHD IPS WLED-backlit ontspiegeld breedbeeldscherm (1920 x 1080); 23,8-inch (60,45-cm) FHD IPS WLED-backlit breedbeeld touchscreen (1920 x 1080);
27-inch (68,58-cm) 4K IPS WLED-backlit ontspiegeld lcd-breedbeeldscherm (3840 x 2160); 34-inch (86,36-cm) WQHD IPS ontspiegeld WLED-backlit lcd-breedbeeldscherm (3440 x
1440)9,10,11

Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerd: Intel® HD Graphics7,8

Audio

Conexant CX5001 codec, 2-watt interne luidspreker, microfoon/hoofdtelefoonpoort aan zijkant (3,5 mm), hoogwaardige ingebouwde stereoluidsprekers17

Communicatie

LAN: Geïntegreerd Intel® I219LM GbE LOM
WLAN: Intel® 8265 802.11ac (2x2) wireless en Bluetooth® combokaart niet-vPro™; Intel® 8265 802.11ac (2x2) wireless en Bluetooth® combokaart vPro™; Intel® dual-band
Wireless-AC 7265 802.11ac (2x2) en Bluetooth® 4.0 combo, niet-vPro™; Realtek RTL8822BE-CG 802.11a/b/g/n/ac (2x2) met Bluetooth® 4.1 M.2 PCIe®14,15,16

Uitbreidingsslots

1 M.2 2230; 1 M.2 2280

Poorten en connectoren

Achter: 4 USB 3.1 Gen 1; 1 HDMI-out; 1 RJ-45; 1 DisplayPort™ 1.2-ingang; 1 DisplayPort™ 1.2-uitgang24
Zijde: 1 USB 3.1 Type-C™; 1 USB 3.1 Type-C™ (snel opladen); 1 hoofdtelefoon

Interne schijfposities

Eén 2,5-inch HDD

Invoerapparaat

HP USB Business plat toetsenbord; HP USB Smart Card (CCID) toetsenbord; HP USB toetsenbord met kabel; HP Wireless Business plat toetsenbord- en muiscombinatie; HP Premium
draadloos toetsenbord en muis, combo18
HP USB 1000-dpi lasermuis; HP USB-muis18

Webcam

2-MP full HD-webcam met twee ingebouwde digitale microfoons, maximum resolutie van 1920 x 1080; 2-MP webcam en IR-sensor (vóór) en 2-MP webcam (achter), maximum
resolutie van 1920 x 1080

Beschikbare software

Bing zoeken op IE11; Koop Office; HP ePrint-driver + JetAdvantage; HP Hotkey-ondersteuning; HP Jumpstart; HP ruisonderdrukkingssoftware; HP PhoneWise; HP Recovery Manager;
HP Support Assistant; HP SureConnect; HP Velocity; Microsoft Defender; Standaard Miracast-ondersteuning; HP Secure Erase; Absolute Persistence module; Gecertificeerd voor Skype
voor Bedrijven19

Beveiligingsbeheer

DriveLock; Sensor op de kap; HP BIOSphere met Sure Start; HP Client Security Suite Gen 3; Geïntegreerde vingerafdruksensor; Wachtwoord bij opstarten (via BIOS);
RAID-configuraties; SATA-poort uitschakelen (via BIOS); Serieel in-/uitschakelen (via BIOS); Configuratiewachtwoord (via BIOS); Ondersteuning voor slot op behuizing en kabelsloten;
Trusted Platform Module TPM 2.0 ingebouwde beveiligingschip (SLB9670 - Common Criteria EAL4+-gecertificeerd); HP Power On Authentication; HP Password Manager21

Beheermogelijkheden

HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP driverpakketten (download); HP Management integratiekit voor Microsoft System Center Configuration
Management; HP System Software Manager (download); LANDESK management20

Voeding

180-watt externe stroomadapter, tot 87% efficiëntie, actieve PFC

Afmetingen

53,95 x 19 x 41,92 cm; 61,33 x 3,05 x 36,67 cm; 81,5 x 19 x 45,7 cm (Met voet.)

Gewicht

8,21 kg; 8,28 kg; 6,75 kg; 10,3 kg (Gewicht met arm. Het exacte gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Omgeving

Laag-halogeen23

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd en EPEAT® Gold-geregistreerd22

Garantie

3-jarige (3-3-0) garantie en service omvatten 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

HP raadt Windows 10 Pro aan.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP Wireless Business plat
toetsenbord

Gebruik het voor HP Business pc's uit 2015 ontworpen HP Wireless Business platte toetsenbord om uw data gemakkelijk
en draadloos in te voeren.

HP kabelslot met sleutel, 10
mm

Bescherm uw notebook op kantoor en in drukke omgevingen door hem aan een veilig object te bevestigen met het
10-mm HP kabelslot met mastersleutel dat speciaal voor ultradunne notebooks ontworpen is.

HP 16-GB DDR4-2400
SoDIMM

Vergroot de mogelijkheden van uw HP Business desktop pc en verbeter de systeemprestaties en de applicatierespons
met energiezuinig, snel DDR4-geheugen van HP.

HP 5 jaar, onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag, alleen
voor desktop pc

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.: N3R88AA

Bestelnr.: T1A62AA

Bestelnr.: Z9H53AA

Bestelnr.: U7899E
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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 en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt

automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com
3 Optionele kenmerken worden apart of als add-on verkocht.
5 Configureerbaar bij aankoop met keus uit diverse schermformaten. Extra schermen worden apart verkocht.
6 HP Sure Start Gen 3 is beschikbaar op HP EliteDesk producten die zijn uitgerust met 7e-generatie Intel®-processors.
7 HP Manageability integratiekit kan worden gedownload van http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
13 Apart aan te schaffen, verwisselbare schermen van 23,8 inch (60.45 cm), 27 inch (68,58 cm) en 34 inch (86.36 cm) zullen naar verwachting leverbaar zijn na introductie in november 2017.
8 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de
applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau.
9 Intel® Optane™ wordt apart verkocht en zal naar verwachting leverbaar zijn in de zomer van 2017. Het vereist een 7e-generatie Intel® Core™-processor, BIOS-versie met Intel® Optane™-ondersteuning, Windows 10 versie 1703 , een Intel® 200-serie chipset, M.2
type 2280-S1-B-M-connector op een PCH Remapped PCIe*-controller en lanes in een x2- of x4-configuratie met B-M-sleutels die voldoen aan de NVMe* Spec 1.1 en een Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 15.5-driver.
10 Voor touchscreenfunctie is Windows 10 Pro nodig.

Technische specificaties disclaimers
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. Windows 10

wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com
2 Op dit systeem is Windows 7 Professional-software voorgeïnstalleerd, daarnaast worden een licentie en media voor Windows 10 Pro-software meegeleverd. U kunt slechts één versie van de Windows-software tegelijk gebruiken. Als u tussen de versies wilt
wisselen, moet u de ene versie de-installeren en de andere versie installeren. Om dataverlies te voorkomen moet u een back-up maken van al uw data (bestanden, foto's, enz.) voordat u een besturingssysteem de-installeert en installeert.
4 Alleen beschikbaar met 6e-generatie (Intel) processors.
5 Conform het ondersteuningsbeleid van Microsoft, ondersteunt HP het Windows 8- of Windows 7-besturingssysteem niet op producten die zijn geconfigureerd met Intel en AMD 7e-generatie en latere processors en het levert ook geen drivers voor Windows 8 of
Windows 7 op http://www.support.hp.com.
6 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de
applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau.
7 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
8 Geïntegreerde Intel Wi-Di-software is beschikbaar op geselecteerde modellen en vereist een apart aan te schaffen projector, tv of computermonitor en een ingebouwde of externe Wi-Di-ontvanger. Externe Wi-Di-ontvangers kunnen op de projector, tv of
computermonitor worden aangesloten via een standaard VGA- of HDMI-kabel, die apart verkrijgbaar zijn.
9 HD- en 4K-content zijn vereist voor de weergave van HD- en 4K-beelden.
10 Resoluties zijn afhankelijk van de monitor en de instellingen voor resolutie en kleurdiepte.
11 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
12 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB (in Windows 10) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
13 Intel® Optane™ voor HP desktop pc's en notebooks wordt apart verkocht en vereist een 7e-generatie Intel® Core™-processor, BIOS-versie met Intel® Optane™-ondersteuning, Windows 10 versie 1703, een Intel® 200-serie chipset, M.2 type
2280-S1-B-M-connector op een PCH Remapped PCIe-controller en lanes in een x2- of x4-configuratie met B-M-sleutels die voldoen aan de NVMe Spec 1.1 en een Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 15.5-driver.
14 Wireless LAN is optioneel en moet bij aanschaf worden gekocht.
15 Een wireless access point en een internetabonnement zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
16 De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties. Indien de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de notebook met andere 802.11ac WLAN-apparaten.
17 De hoofdtelefoonconnector aan de zijkant ondersteunt CTIA-hoofdtelefoons en kan worden geconfigureerd als lijningang, microfooningang of hoofdtelefoonuitgang. Audiopoorten achter kunnen worden geconfigureerd als lijningang of microfooningang.
Externe luidsprekers moeten extern worden gevoed. Multi-streaming kan worden ingeschakeld op het audiobedieningspaneel om afzonderlijke audiostreams naar en van de ingangen op het frontpaneel of interne luidsprekers te zenden. Dan kunnen verschillende
audio-applicaties verschillende audiopoorten op het systeem gebruiken. De connectoren aan de voorzijde kunnen dan met een headset worden gebruikt voor communicatietoepassingen en die aan de achterzijde voor externe luidsprekers en een
multimedia-applicatie.
18 HP antimicrobieel USB-toetsenbord: alleen China; HP antimicrobiële USB-muis: alleen China.
19 Secure Erase: Voor de in de National Institute of Standards en Technology Special Publication 800-88 beschreven methoden. Ondersteund op Elite-platformen met BIOS versie F.03 of hoger; 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, raadpleeg Absolute voor beschikbaarheid buiten de V.S. De Absolute Recovery
Guarantee biedt beperkte garantie. Bepaalde voorwaarden zijn van toepassing. Kijk voor meer informatie op: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete is een optionele service van Absolute Software. Als deze
wordt gebruikt, vervalt daarmee de Recovery Guarantee. Om de Data Delete service te kunnen gebruiken, moeten klanten eerst een Pre-Authorization-overeenkomst tekenen en een pincode aanvragen of een of meer RSA SecurID-tokens kopen bij Absolute
Software; Standaard Miracast-ondersteuning: Miracast is een draadloze technologie waarmee de scherminhoud van uw pc kan worden weergegeven op tv's, projectoren en streamingmediaspelers die Miracast ondersteunen. U kunt Miracast gebruiken om uw
pc-scherm te delen en presentaties te geven. Voor meer informatie: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast; HP ePrint Drive + JetAdvantage: Een internetverbinding naar een HP webprinter en registratie van een HP
ePrint account zijn vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op www.hp.com/go/eprintcenter). De printtijden en verbindingssnelheden kunnen variëren; HP
Support Assistant: Windows en internettoegang zijn vereist; Skype: Skype is niet beschikbaar in China; Microsoft Defender (alleen Windows 10): opt-in en een internetverbinding zijn vereist voor updates; HP PhoneWise: alleen beschikbaar op HP EliteBook 1040-,
EliteBook x360 1020- en HP EliteOne 1000 AiO-platformen. Kijk voor HP PhoneWise systeemvereisten op: www.hp.com/go/HPPhoneWise. HP PhoneWise is bij introductie niet compatibel met HP WorkWise.
20 HP Driver Packs: Niet vooraf geïnstalleerd, maar kan worden gedownload van http://www.hp.com/go/clientmanagement; HP Management integratiekit voor Microsoft System Center Configuration Manager: HP Management integratiekit kan worden gedownload
van http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html; LANDESK Management: Een abonnement is vereist; HP Client Security Suite Gen3: Windows en Intel® of AMD 7e- of 8e-generatie processors zijn vereist; HP Sure Start G3: Intel® 7e-generatie
processors zijn vereist.
21 Power On Authentication: Commerciële HP platformen ondersteunen een wachtwoord bij deze functie en een vingerafdruk waar van toepassing; HP Password Manager: Niet alle websites en applicaties worden ondersteund. De gebruiker moet mogelijk de
add-on / uitbreiding inschakelen in de internetbrowser; HP BIOSphere Gen3: Intel® 7e-generatie processors zijn vereist.
22 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land. Bezoek de HP winkel met 3e-partij-opties voor zonne-energie-accessoire op www.hp.com/go/options.
23 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
24 (2) Type A USB 3.1 Gen1 (wekken via toetsenbord mogelijk).

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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