
Podatkovni list

Večnamenski poslovni računalnik HP EliteOne
1000 G1

Sestanki oživijo na izbranem
večnamenskem zaslonu, ki s
prepričljivim videom in zvokom,
zmogljivimi kontrolniki na dotik ter
vgrajeno pojavno kamero za
zasebnost preoblikujejo vaš delovni
prostor v bogato rešitev za video
konference.

HP priporočaWindows 10 Pro.

Osebne video konference na zahtevo
● Prihranite čas in z vgrajenimi funkcijami za sodelovanje hitro vzpostavite video klice. Dopolnite izkušnjo s prepričljivim videom in
zvokom Bang & Olufsen ter dodatno spletno kamero FHD na sprednji in zadnji strani3.

Dvignite se nad povprečje
● Naš prvi nastavljiv in prilagodljiv večnamenski računalnik z bazo, ki jo je mogoče nadgraditi, in zaslonom za prilagodljivo vnovično
uvedbo – spoznajte večnamenski računalnik, oblikovan tako, da na novo oblikuje življenjski cikel vašega računalnika.

Naši najbolj varni in obvladljivi računalniki
● S komercialnimi funkcijami za varnost in upravljanje, kot sta HP Sure Start tretje generacije6 in HP Manageability Integration Kit7,
uvedite prvovrstno zaščito. Zagotovite si funkcijo samodejnega zaznavanja groženj in obnovitve sistema, s sprotnimi
posodobitvami pa na daljavo upravljajte varnost računalnika.

Posebnosti
● Z operacijskim sistemomWindows 10 Pro1 in procesorjem Intel® Core™ sedme generacije8 z dodatnim pomnilnikom Intel®
Optane™9 zagotovite dodatno moč za HP-jev računalnik.

● Izberite ustrezen zaslon za svoje potrebe. Izbirate lahko med zaslonom z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca) z upravljanjem na
dotik10 ali brez upravljanja na dotik, zaslonom z diagonalo 68,58 cm (27 palcev) brez upravljanja na dotik in ukrivljenim
zaslonom5 z diagonalo 86,36 cm (34 palcev) brez upravljanja na dotik, ki zagotavljajo prepričljivo in privlačno vizualno izkušnjo.

● Ker so ključne računalniške komponente, na primer procesorji Intel® Core™ i3/i5/i7 sedme generacije8 vgrajene v podstavek
našega najbolj uporabnega večnamenskega računalnika, lahko zaslone nadgradite ali prerazporedite, ko se poslovne potrebe ali
potrebe uporabnikov čez čas spremenijo.

● Programska oprema HP Audio Boost uravnoteži glasnost in čistost ter z izboljšanjem basovskih tonov zagotavlja boljšo kakovost
govora.

● S HP-jevo funkcijo za zmanjšanje hrupa preprečite okoljski zvok, vključno s kliki na tipkovnici.
● HP Sure Click zagotavlja strojno uveljavljeno varnost za spletne brskalnike, ki ščiti računalnik pred spletnimi mesti, okuženimi z
zlonamerno programsko opremo, programsko opremo, ki zahteva odškodnino, ali virusi11.

● Vsakič začnite s pristnim sistemom HP BIOS. Tehnologija HP Sure Start tretje generacije6 nadzira BIOS pomnilnika, obnovi
platformo brez posega uporabnika ali skrbnika, obnovi sistem BIOS v običajno stanje in je pripravljena za centralizirano
upravljanje v podjetjih.

● Komplet HP Manageability Integration Kit7 vam bo v pomoč pri hitrejšem ustvarjanju slik in upravljanju strojne opreme, BIOS-a ter
zaščite z Microsoftovim upravljalnikom System Center Configuration Manager.

● S funkcijo HP PhoneWise lahko odgovarjate in se odzivate na klice oziroma besedila iz sistema iOS ali Android™ prek računalnika12.
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Tabela specifikacij

HP priporočaWindows 10 Pro.

Lastnosti oblike All-in-one

Razpoložljiv operacijski
sistem

Windows 10 Pro 64 – HP priporoča Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
Windows 7 Professional (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 10 Pro)2,4
FreeDOS 2.0

Razpoložljivi procesorji6 Procesor Intel® Core™ i7-7700 z grafično kartico Intel® HD 630 (osnovna frekvenca 3,6 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost tudi do 4,2 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra); procesor
Intel® Core™ i7-6700 z grafično kartico Intel® HD 530 (osnovna frekvenca 3,4 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost tudi do 4 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra); procesor Intel®
Core™ i5-7500 z grafično kartico Intel® HD 630 (osnovna frekvenca 3,4 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost tudi do 3,8 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra); procesor Intel® Core™
i5-6600 z grafično kartico Intel® HD 530 (osnovna frekvenca 3,3 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost tudi do 3,9 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra); procesor Intel® Core™ i5-6500
z grafično kartico Intel® HD 530 (osnovna frekvenca 3,2 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost tudi do 3,6 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra); procesor Intel® Core™ i3-7100 z
grafično kartico Intel® HD 630 (3,9 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); procesor Intel® Core™ i3-6100 z grafično kartico Intel® HD 530 (3,7 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij Procesor Intel® Q270

Največja velikost pomnilnika Največ 32 GB pomnilnika DDR4-2400 SDRAM 13

Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 2400 MT/s.

Pomnilniške reže 2 SODIMM

Notranji pomnilnik 500 GB Največ 1 TB Disk SATA s 7200 vrtljaji/minuto12
500 GB Največ 2 TB Disk SATA SSHD s 5400 vrtljaji/minuto12
Največ 2 TB Disk SATA s 5400 vrtljaji/minuto12
Največ 500 GB Trdi disk SATA SED12
256 GB Največ 512 GB SATA SSD12
256 GB Največ 512 GB Fiksni pogon SATA SED Opal 212
256 GB Največ 1 TB Fiksni pogon PCIe® NVMe™12

Prikaz Širok zaslon FHD IPS z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca), zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo WLED od zadaj (1920 x 1080); širok zaslon FHD IPS na dotik z diagonalo 60,45 cm (23,8
palca) in osvetlitvijo WLED od zadaj (1920 x 1080); širok zaslon 4K IPS LCD z diagonalo 68,58 cm (27 palcev), zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo WLED od zadaj (3840 x 2160); širok
zaslon WQHD IPS LCD z diagonalo 86,36 cm (34 palcev), zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo WLED od zadaj (3440 x 1440)9,10,11

Razpoložljiva grafika Vgrajeno: Grafična kartica Intel® HD7,8

Zvočna kartica Kodek Conexant CX5001, 2-vatni notranji zvočnik, stranski priključek za mikrofon/slušalke (3,5-mm), visoko zmogljivi vgrajeni stereo zvočniki17

Komunikacije LAN: Vgrajena omrežna kartica Intel® I219LM GbE LOM
WLAN: Kombinirani brezžični vmesnik Intel® 8265 802.11ac (2 x 2) in Bluetooth®, kartica, ki ni različice vPro™; kombinirani brezžični vmesnik Intel® 8265 802.11ac (2 x 2) in
Bluetooth®, kartica različice vPro™; kombinirani brezžični vmesnik Intel® s podporo za dve frekvenčni območji AC 7265 802.11ac (2 x 2) in Bluetooth® 4.0, ki ni različice vPro™;
Realtek RTL8822BE-CG 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) s funkcijo Bluetooth® 4.1 M.2 PCIe®14,15,16

Razširitvene reže 1 M.2 2230; 1 M.2 2280

Vrata in priključki Zadaj: 4 priključki USB 3.1 prve generacije; 1 izhodni priključek HDMI; 1 priključek RJ-45; 1 vhodni priključek DisplayPort™ 1.2; 1 izhodni priključek DisplayPort™ 1.224
Na strani: 1 priključek USB 3.1 Type-C™; 1 priključek USB 3.1 Type-C™ (za hitro polnjenje); 1 priključek za slušalke

Notranja ležišča za pogone 1 2,5-palčni trdi disk

Vhodna naprava Tanka poslovna tipkovnica HP USB; tipkovnica HP USB s čitalcem pametnih kartic (CCID); žična tipkovnica HP USB; kombinirani priključek za brezžično tanko poslovno tipkovnico in
miško HP; kombinirani priključek za brezžično tipkovnico in miško HP Premium18

Laserska miška HP USB s 1000 pikami na palec; miška HP USB18

Spletna kamera Spletna kamera s polno visoko ločljivostjo, 2 milijonoma slikovnih točk in vgrajenim mikrofonom z dvojnim poljem ter največjo ločljivostjo 1920 x 1080; spletna kamera z 2
milijonoma slikovnih točk in spletna kamera MP in IR sense (na sprednji stran) ter spletna kamera z 2 milijonoma slikovnih točk (na zadnji strani), največja ločljivost 1920 x 1080

Razpoložljiva programska
oprema

Iskanje Bing za IE11; Buy Office; gonilnik HP ePrint + JetAdvantage; podpora za HP Hotkey; HP Jumpstart; programska oprema HP za odpravljanje hrupa; HP PhoneWise; HP Recovery
Manager; HP Support Assistant; HP SureConnect; HP Velocity; Microsoft Defender; vgrajena podpora za Miracast; HP Secure Erase; modul Absolute Persistence; potrdilo Skype for
Business19

Upravljanje varnosti DriveLock; tipalo pokrova; HP BIOSphere s tehnologijo Sure Start; HP Client Security Suite tretje generacije; vgrajen bralnik prstnih odtisov; geslo za vklop (prek BIOS-a); konfiguracije
RAID; onemogočenje priključka SATA (prek BIOS-a); omogočanje/onemogočanje zaporednih priključkov (prek BIOS-a); geslo za nastavitev (prek BIOS-a); podpora za ključavnice ohišja
in naprave za zaklepanje kablov; vdelan varnostni čip modula Trusted Platform Module TPM 2.0 (SLB9670 – potrdilo Common Criteria EAL4+); HP Power On Authentication; HP
Password Manager21

Funkcije za upravljanje HP BIOS Config Utility (za prenos); HP Client Catalog (za prenos); paketi gonilnikov HP (za prenos); HP Management Integration Kit za Microsoft System Center Configuration
Management; HP System Software Manager (za prenos); LANDESK Management20

Napajanje 180-vatni zunanji napajalnik, do 87-odstotna učinkovitost, aktivni PFC

Mere 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 (S podstavkom.)

Teža 8,21 kg; 8,28 kg; 6,75 kg; 10,3 kg (Teža z roko. Dejanska teža je odvisna od konfiguracije.)

Okolju prijazno Nizka količina halogenih snovi23

Ustreznost za električno
učinkovitost

Ustreza zahtevam certifikata ENERGY STAR® in je vpisan v register EPEAT® Gold22

Garancija Paket triletne (3-3-0) omejene garancije in servisa zagotavlja triletno garancijo za dele in delo. Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo. V veljavi so določene omejitve in
izključitve.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Tanka poslovna brezžična
tipkovnica HP

Tanka brezžična poslovna tipkovnica HP, oblikovana kot dodatek k poslovnim računalnikom HP razreda 2015, zagotavlja
preprosto vnašanje podatkov in brezžično povezavo.
Številka izdelka: N3R88AA

10-mm kabelska ključavnica
HP

Glavna 10-mm kabelska ključavnica HP, ki je oblikovana posebej za izjemno tanke prenosne računalnike, pomaga ščititi
prenosni računalnik v pisarni in v območjih z velikim pretokom ljudi, saj ga pritrdi na trdno površino.
Številka izdelka: T1A62AA

16-GB pomnilnik HP
DDR4-2400 SoDIMM

S HP-jevim hitrim pomnilnikom DDR4 z nizko porabo energije povečajte zmožnosti HP-jevih poslovnih namiznih
računalnikov in izboljšajte sistemsko zmogljivost ter odzivnost aplikacij.
Številka izdelka: Z9H53AA

HP-jeva 5-letna podpora
samo za namizne
računalnike za storitev
popravila na kraju uporabe s
popravilom naslednji delovni
dan

Zagotovite si petletno možnost popravila strojne opreme računalnika na lokaciji naslednji delovni dan, ki ga opravi
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.
Številka izdelka: U7899E



Podatkovni list

Večnamenski poslovni računalnik HP EliteOne 1000 G1

HP priporočaWindows 10 Pro.

Opombe k sporočilom
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo, da bodo lahko v celoti izkoriščali funkcije sistemov
Windows. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Morda boste morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo za posodobitve lahko v veljavi dodatne zahteve. Pojdite na spletno mesto
http://www.windows.com.
3 Izbirne funkcije so naprodaj ločeno ali kot dodatki.
5 Različne velikosti zaslonov omogočajo konfiguriranje ob nakupu. Dodatni zasloni so naprodaj ločeno.
6 Tehnologija HP Sure Start tretje generacije je na voljo v izdelkih HP EliteDesk, ki so opremljeni s procesorji Intel® sedme generacije.
7 Komplet HP Manageability Integration Kit lahko prenesete s spletnega mesta http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
13 Ločeno kupljeni medsebojno zamenljivi zasloni v velikostih 60,45 cm (23,8 palca), 68,58 cm (27 palcev) in 86,36 cm (34 palcev) bodo predvidoma na voljo po predstavitvi novembra 2017.
8 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in
konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
9 Pomnilnik Intel® Optane™ je naprodaj ločeno in bo predvidoma na voljo poleti 2017. Zahteva procesor Intel® Core™ sedme generacije, različico sistemskega BIOS-a s podporo za Intel® Optane™, operacijski sistem Windows 10 različice 1703, nabor vezij Intel® 200
series, priključek tipa M.2 2280-S1-B-M na preslikanem kontrolniku in poteh za prenos podatkov PCH PCIe* v konfiguraciji x2 ali x4 s ključi B-M, ki ustrezajo specifikaciji NVMe* 1.1 in gonilniku Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 15.5.
10 Zaslon na dotik zahteva operacijski sistem Windows 10 Pro.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Za uporabo vseh funkcij operacijskega sistema Windows boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike, programsko opremo ali
posodobitev BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Morda boste morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo za posodobitve lahko v veljavi dodatne zahteve. Pojdite na spletno
mesto http://www.windows.com.
2 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows 7 Professional, priložena pa sta mu tudi licenca in medij za programsko opremo Windows 10 Pro. Naenkrat lahko uporabljate le eno različico programske opreme Windows. Za preklapljanje
med različicama boste morali odstraniti eno različico in namestiti drugo. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov ustvarite varnostne kopije vseh podatkov (datotek, fotografij itd.), da jih ne izgubite.
4 Na voljo samo s procesorji šeste generacije(Intel).
5 V skladu z Microsoftovim pravilnikom za podporo HP ne zagotavlja podpore za operacijski sistem Windows 8 ali Windows 7 v izdelkih, ki so konfigurirani s procesorji Intel in AMD sedme generacije ter novejšimi, ali na spletnemmestu http://www.support.hp.com
ne ponuja nobenih gonilnikov za Windows 8 ali Windows 7.
6 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in
konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
7 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
8 Vgrajena programska oprema Intel Wi-Di je na voljo samo za izbrane modele in zahteva nakup ločenega projektorja, televizorja ali računalniškega monitorja z vgrajenim ali zunanjim sprejemnikomWi-Di. Zunanji sprejemniki Wi-Di se povežejo s projektorjem,
televizorjem ali računalniškim monitorjem prek standardnega kabla VGA ali HDMI, ki je naprodaj ločeno.
9 Za ogled vsebin v ločljivosti HD in 4K potrebujete vsebino HD in 4K.
10 Ločljivosti so odvisne od zmožnosti monitorja ter od nastavitev ločljivosti in barvne globine.
11 Vse specifikacije zmogljivosti so značilne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko boljša ali slabša.
12 Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. 1 TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 30 GB je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena za obnovitev sistema (pri operacijskem sistemu Windows 10).
13 Pomnilnik Intel® Optane™ za HP-jeve namizne in prenosne računalnike je naprodaj ločeno in zahteva procesor Intel® Core™ sedme generacije, različico sistemskega BIOS-a s podporo za Intel® Optane™, operacijski sistem Windows 10 različice 1703, nabor vezij
Intel® 200 series, priključek tipa M.2 2280-S1-B-M na preslikanem kontrolniku in poteh za prenos podatkov PCH v konfiguraciji x2 ali x4 s ključi B-M, ki ustrezajo specifikaciji NVMe 1.1 in gonilniku Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 15.5.
14 Brezžični LAN je dodatna komponenta, ki jo morate konfigurirati ob nakupu.
15 Potrebni sta brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki nista vključeni. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
16 Specifikacije za omrežni vmesnik 802.11ac WLAN so samo osnutek in niso končne. Če se končne specifikacije razlikujejo od osnutka, to lahko vpliva na zmožnost komunikacije prenosnega računalnika z drugimi napravami WLAN 802.11ac.
17 Stranski priključek za slušalke zagotavlja podporo za slušalke v slogu CTIA in ga je mogoče nastaviti kot priključek za zvok, vhodni priključek za mikrofon ali izhodni priključek za slušalke. Vhodne priključke za zvok na zadnji strani je mogoče nastaviti kot priključek
za vhod zvoka ali vhodni priključek za mikrofon. Zunanji zvočniki morajo imeti zagotovljeno zunanje napajanje. Pretočno predvajanje lahko omogočite na nadzorni plošči za zvok, s čimer omogočite pošiljanje neodvisnih zvočnih tokov v priključke na sprednji in
zadnji strani ali v notranje zvočnike ali iz njih. S tem različnim aplikacijam za zvok omogočite uporabo ločenih priključkov za zvok v sistemu. Priključke na sprednji strani lahko na primer uporabite s slušalkami za komunikacijsko aplikacijo, priključke na zadnji strani pa
z zunanjimi zvočniki in večpredstavnostno aplikacijo.
18 Protimikrobna tipkovnica HP USB: samo na Kitajskem; protimikrobna miška HP USB; samo na Kitajskem.
19 Secure Erase: za načine, opisane v posebni publikaciji Ameriškega državnega instituta za standarde in tehnologijo (NIST) 800-88. Podpora je zagotovljena na platformah Elite z različico BIOS-a F.03 ali novejšo; modul Absolute Persistence: Absolute agent je
privzeto izklopljen in se aktivira, ko stranka kupi in aktivira naročnino. Naročniško razmerje je mogoče skleniti za obdobje več let. Storitev je omejena; za razpoložljivost zunaj ZDA se obrnite na Absolute. Jamstvo odkritja naprave Absolute je omejeno. V veljavi so
določeni pogoji. Za dodatne podrobnosti pojdite na spletno mesto http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Data Delete je dodatna storitev, ki jo zagotavlja Absolute Software. Če jo uporabite, se jamstvo odkritja naprave
izniči in razveljavi. Za uporabo storitve Data Delete morajo stranke najprej podpisati pogodbo o vnaprejšnji pooblastitvi in pridobiti PIN ali kupiti enega ali več žetonov RSA SecurID podjetja Absolute Software; vgrajena podpora za Miracast: Miracast je brezžična
tehnologija, s katero lahko osebni računalnik prikaže zaslon na televizorjih, projektorjih in predvajalnikih predstavnosti s pretakanjem, ki podpirajo tehnologijo Miracast. Tehnologija Miracast omogoča skupno rabo računalniških vsebin in predvajanje diaprojekcij. Za
dodatne informacije pojdite na spletno mesto http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast; pogon HP ePrint + JetAdvantage: obvezna internetna povezava s spletnim tiskalnikom HP in registracija računa HP ePrint (za seznam
primernih računalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter drugih podrobnosti storitve HP ePrint pojdite na spletno mesto www.hp.com/go/eprintcenter). Časi tiskanja in hitrosti povezave se lahko razlikujejo; HP Support Assistant: zahteva operacijski sistem
Windows in dostop do interneta; Skype: storitev Skype ni na voljo na Kitajskem; Microsoft Defender (samo v Windows 10): za posodobitve morate privoliti v sodelovanje, potrebujete pa tudi internetno povezavo; HP PhoneWise: na voljo samo za platforme HP
EliteBook 1040, EliteBook x360 1020 in HP EliteOne 1000 AiO. Za sistemske zahteve za aplikacijo HP PhoneWise pojdite na spletno mesto www.hp.com/go/HPPhoneWise. Aplikacija HP PhoneWise ob zagonu ni združljiva z aplikacijo HP WorkWise.
20 Paketi gonilnikov HP: niso prednameščeni, lahko pa jih prenesete s spletnega mesta http://www.hp.com/go/clientmanagement; HP Management Integration Kit za Microsoft System Center Configuration Manager: komplet HP Management Integration Kit lahko
prenesete s spletnega mesta http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html; LANDESK Management: potrebna je naročnina; HP Client Security Suite tretje generacije: zahteva operacijski sistem Windows in procesorje Intel® sedme generacije;
HP Sure Start G3: zahteva procesorje Intel® sedme generacije.
21 Power On Authentication: HP-jeva komercialna okolja zagotavljajo podporo za geslo s to funkcijo in kjer je ustrezno z bralnikom prstnih odtisov; HP Password Manager: nekatera spletna mesta in aplikacije morda niso podprte. Uporabnik bo morda moral
omogočiti ali dovoliti dodatke/razširitve spletnega brskalnika; HP BIOSphere tretje generacije: zahteva procesorje Intel® sedme generacije.
22 Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT je odvisno od države. Če si želite ogledati stanje registriranja po posameznih državah, pojdite na spletno mesto www.epeat.net. Na spletnemmestu www.hp.com/go/options lahko pod
možnostmi drugih ponudnikov poiščete pripomoček na sončno energijo.
23 Zunanji napajalniki, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogena. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogena.
24 (2) Type A USB 3.1 prve generacije (z zmožnostjo zbujanja tipkovnice).
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Intel in Core sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah. ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR sta registrirani blagovni znamki v lasti
ameriške agencije za varovanje okolja. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo družba HP Inc. uporablja na podlagi licence. Linux® je registrirana
blagovna znamka Linusa Torvaldsa v ZDA in drugih državah. DisplayPort™ in logotip DisplayPort™ sta blagovni znamki v lasti zveze VESA® (Video Electronics
Standards Association) v ZDA in drugih državah. Vse pravice pridržane. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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