
Veiligheid van de patiënt staat voorop  |  Sta klaar voor de volgende patiënt of 
gebruiker met de eerste AiO van HP die kan worden gedesinfecteerd met kiemdodende 
doekjes en die EN 60601-1-2: 2015 gecertificeerd is voor EMI-veiligheid.4,5

Vereenvoudig dagelijkse taken met een slim ontwerp  |  Besteed meer tijd 
aan patiënten en minder tijd aan aanmelding met een AiO met een optionele 
geïntegreerde dual-band RFID-lezer en FIPS-201-compatibele vingerafdruklezer 
voor eenmalige aanmelding.3 Werk eenvoudig samen met een pc die Vidyo-ready 
is en gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven®.6

Veiligheid op de juiste plek  |  De beveiliging van patiëntgegevens is essentieel voor 
uw bedrijf. Maak daarom gebruik van de veiligste en best beheersbare AiO voor 
de gezondheidszorg met HP Sure Start Gen4, HP Manageability Integration Kit 
Gen2 en krachtige multi-factor verificatieopties van HP.3,7,8

Kenmerken
• 8e-generatie Intel® Core™-processors9

• 23,8 inch (60,45 cm) FHD-display10

• EN 60601-1-2: 2015 gecertificeerd 
voor EMI-veiligheid5

• Eenvoudige desinfectie met 
kiemdodende doekjes4

• Vidyo-ready6

• Gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven®

• HP Sure Start Gen4 BIOS-beveiliging7

• HP Sure Run app-beveiliging11

• HP Manageability Integration Kit Gen28

• Ondersteuning voor Imprivata, 
Caradigm en Healthcast12

Opties
Geïntegreerde opties zijn goedkoper 
en eenvoudiger te implementeren en 
beheren dan standalone randapparatuur.

• Dual-band RFID-lezer en FIPS-201 
-compatibele vingerafdruklezer3

• Pop-up FHD-camera of pop-up  
dual-facing FHD- en IR-camera's3

• HP USB-toetsenbord en -muis, 
Healthcare Edition13

• Intel® Optane™-opslag3,14

HP EliteOne 800 G4 
Healthcare Edition 
All-in-One pc
Optimaliseer klinische workflows met de 
HP EliteOne 800 G4 23,8 inch (60,45 cm) 
Healthcare Edition All-in-One pc.  
Deze pc is ontworpen voor eenvoudige, 
herhaaldelijke desinfectie en kan 
optioneel worden uitgebreid met 
geïntegreerde verificatiefuncties en 
samenwerkingsprogramma's voor 
telegeneeskunde.2,3

Korte omschrijving

Veilige en slimme producten 
voor de gezondheidszorg1



Accessoires voor de gezondheidszorg18

• HP USB-toetsenbord en -muis, Healthcare Edition. Maak optimaal 
gebruik van uw werkruimte en maak uw oplossing compleet met een 
dun, wit IP65-toetsenbord en een muis die ontworpen zijn voor klinische 
omgevingen.2,13,19

• HP arm voor één monitor. Dankzij de flexibele standaard en bevestigingsopties 
kan de AiO op verpleegkundigenposten, in patiëntenkamers en in openbare 
gebieden worden geplaatst.20

• HP Unified Communications en apparatuur voor samenwerking. Integreer uw 
werkruimte met HP UCC-accessoires, zoals een speakerphone, een toetsenbord 
voor videoconferencing, een bekabeld of draadloos USB-toetsenbord voor 
samenwerking en een bekabelde of draadloze duo- of mono-headset.

• Oplossingen van derden: HP biedt een volledig portfolio met oplossingen 
van toonaangevende technologiepartners, zoals het KSI-1700 SX B (full-size) en 
KSI-1801 SX B (compact) USB-toetsenbord met ingebouwde reinigingsknoppen.

• HP stoffilters: Stof kan leiden tot systeemuitval en andere problemen. Houd uw 
pc in topconditie en voorkom dat stof gevoelige interne componenten beschadigt. 
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1. Veiliger en slimmer op basis van HP Healthcare Edition producten in vergelijking met andere HP producten, per augustus 2017 op basis van het vermogen gereinigd te worden met ontsmettingsmiddelen die vermeld 
staan in de gebruikershandleiding en EN60601-1-2:2015 tests.  2. Zie de gebruikersgids voor reinigingsinstructies.  3. De dual-band RFID-lezer en vingerafdruklezer worden samen verkocht als configureerbare optie; 
De IR-camera, Intel vPro, Intel Optane en pop-up dual-facing FHD-camera worden apart verkocht als configureerbare opties.  4. Op basis van HP's interne analyse op 1 november 2017 van AiO's getest voor het simuleren 
van tot 10.000 vegen met kiemdodende doekjes over een periode van drie jaar. Zie de gebruikersgids voor reinigingsinstructies. De HP EliteOne 800 G4 23,8 inch (60,45 cm) Healthcare Edition AiO is niet bedoeld voor 
gebruik bij diagnoses, genezing, behandeling of voorkoming van ziekten of andere medische aandoeningen.  5. De HP EliteOne 800 G4 23,8 inch (60,45 cm) Healthcare Edition AiO is niet bedoeld voor gebruik bij diagnoses, 
genezing, behandeling of voorkoming van ziekten of andere medische aandoeningen.  6. Vidyo-software wordt apart verkocht.  7. HP Sure Start Gen4 is beschikbaar op HP Elite en HP Pro 600 producten die over 8e-generatie 
Intel-processors beschikken.  8. HP Manageability Integration Kit Gen2 kan worden gedownload van hp.com/go/clientmanagement.  9. 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 zeggen niets over het prestatieniveau.  10. Voor FHD (Full High-Definition) is FHD-content vereist.  11. Voor HP Sure Run zijn 8e-generatie Intel- of AMD-processors 
vereist.  12. Imprivata-, Caradigm- en Healthcast-software wordt apart verkocht.  13. HP USB-toetsenbord en -muis Healthcare Edition worden apart verkocht.  14. Intel Optane voor HP desktop-pc's en notebooks wordt apart 
verkocht en vereist een 7e-generatie Intel Core-processor, een BIOS-versie met Intel Optane-ondersteuning, Windows 10 versie 1703, een Intel 200-serie chipset, een 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 NVMe Spec 1.1 en een Intel Rapid Storage Technology (Intel RST) 15.5-driver.  15. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of 
versies van Windows. Voor sommige systemen zijn mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk aangeschafte hardware, drivers, software of BIOS-updates vereist om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit 
van Windows. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Uw internetprovider kan kosten in rekening brengen en na verloop van tijd kunnen extra eisen van kracht worden voor updates. 
Zie windows.com.  16. Voor sommige functies van Intel vPro-technologie, zoals Intel Active-beheertechnologie en Intel-virtualisatietechnologie, is aanvullende software van derden vereist. De toekomstige beschikbaarheid 
van toepassingen voor 'virtuele appliances' voor Intel vPro-technologie is afhankelijk van de leveranciers van software van derden.  17. Voor Windows Hello is Windows 10 vereist. 18. Accessoires worden apart of als 
optie verkocht.  19. De IP65-testresultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Voor schade door ongelukken is een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack vereist.  
20. Standaard inbegrepen. Optionele standaarden zijn ook beschikbaar en worden apart verkocht. Zie de QuickSpecs voor info over compatibiliteit. Bevestigingsmateriaal wordt apart verkocht. 

Ga naar hp.com/go/healthcare voor meer informatie over HP Healthcare Solutions. Meer informatie

Extra kenmerken

• Laat niets u in de weg staan. Werk productief in elke situatie en 
lever de hele dag topprestaties met Windows 10 Pro en de krachtige 
beveiligings- en samenwerkingsfuncties en aansluitmogelijkheden van HP.15

• Krachtige prestaties voor klinische workflows. Maak gebruik van een pc 
met de perfecte Elite-combinatie van 8e-generatie Intel® Core™-processors, 
optionele Intel® vPro™ en Intel® Optane™-opslag.3,9,14,16

• Hoor elke stem, zie elke gezichtsuitdrukking. Creëer een optimale ervaring 
op het gebied van telegeneeskunde met een AiO met een 23,8 inch (60,45 cm) 
FHD-display, optionele pop-up dual-facing FHD-camera en rijk geluid.3,10

• Maak verificatie eenvoudig. Bespaar tijd door elektronisch medicijnen voor 
te schrijven met de optionele FIPS-201-compatibele vingerafdruklezer of 
aanmelding met de optionele IR-camera en Windows Hello.3,17

Niet-diagnostische 
medische 

beeldvorming / DICOM
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