
Datasheet

HP 280 G2 small form factor pc

Maximaliseer uw investering

Voer uw dagelijkse werk voordelig uit
met de HP 280 SFF. U krijgt de
computerkracht die u nodig heeft in
een pc die weinig ruimte inneemt met
minimale total cost of ownership: dat
is nog eens een slimme investering.

HP raadt Windows 10 Pro aan.

● Windows 10 Pro1

● 1-TB vaste schijf2

Klaar voor gebruik
● De HP 280 SFF is een krachtige pc met alle tools die nodig zijn om uw dagelijkse taken uit te voeren.

Modern van stijl
● De HP 280 SFF neemt minder plaats in beslag dan een traditionele tower, is stijlvol ontworpen en gemakkelijk te installeren en te

gebruiken.

Krachtige processor
● Voer dagelijkse taken snel uit met de krachtige prestaties van een Intel® Core™ i3/i5-processor3, Intel HD Graphics en tot 32 GB

DDR4-geheugen.

Aanpasbaar voor samenwerking
● Sluit de juiste accessoires op uw HP 280 SFF aan om het systeem geschikt te maken voor samenwerking. Het HP

samenwerkingstoetsenbord4 en de HP 3,5-mm stereo hoofdtelefoon4 helpen u om beter met uw collega's te communiceren.

Pluspunten
● Investeer in de toekomst van uw bedrijf. Pc's van HP halen het beste uit Windows 101 om bedrijven te beschermen tegen

beveiligingsproblemen en bieden krachtige beheer- en productiviteitskenmerken.
● Sluit randapparaten en devices aan op een HDMI-poort, een VGA-poort, twee USB-poorten vóór en zes USB-poorten achter.
● Beheer data, beveiliging en apparaten met één cloudoplossing: HP Touchpoint Manager.5

● HP Support Assistant zorgt dat u de juiste updates krijgt en minder tijd kwijt bent aan het beheer van updates.
● Met het schone, professionele software-image op de HP 280 SFF bent u direct productief!
● Benut uw werkruimte beter. HP ePrint maakt draadloos printen eenvoudig en vereist geen drivers.6

● Met een optioneel HP Care Pack met Accidental Damage Protection heeft u geen directe kosten voor reparatie of vervanging en
ontvangt u service op locatie.7
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Specificatietabel

HP raadt Windows 10 Pro aan.

Model Small form factor

Beschikbaar
besturingssysteem

Windows 10 Pro 64 – HP raadt Windows 10 Pro aan.1
Windows 10 Home 641

FreeDOS 2.0

Beschikbare processors2 Intel® Core™ i5-6500 met Intel HD Graphics 530 (3,2 GHz, tot 3,6 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 6 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i3-6100 met Intel HD Graphics 530 (3,7
GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Pentium™ G4400 met Intel HD Graphics 510 (3,3 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Celeron™ G3900 met Intel HD Graphics 510 (2,8 GHz, 2 MB cache,
2 cores)

Chipset Intel® H110

Maximum geheugen Tot 32 GB DDR4-2133 SDRAM 3

Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 2133 MT/sec

Geheugenslots 2 DIMM

Interne opslag 500 GB Tot 1 TB SATA (7200-rpm)4

Tot 128 GB SATA SSD4

Optische opslag Laag-model SATA SuperMulti dvd-writer; Laag-model SATA dvd-rom5

Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerd: Intel® HD Graphics
Discrete: NVIDIA® GeForce® GT 730 (2 GB)
(Geïntegreerde videokaart is afhankelijk van processor)

Audio HD audio met Realtek ALC3252 codec, combo microfoon/hoofdtelefoonconnector en 3,5-mm lijnuitgang- en lijningangpoorten

Communicatie LAN: Geïntegreerd Realtek RTL8111HSH-CG GbE
WLAN: Intel® 3168 802.11ac Wireless met PCIe caddykaart en Bluetooth®; Intel® 3168 802.11ac Wireless met PCIe caddykaart6

Uitbreidingsslots 1 PCIe x1; 1 PCIe x16

Poorten en connectoren Voor: 2 USB 3.0; 1 microfoon/hoofdtelefoon comboconnector
Achter: 6 USB 2.0; 1 audiolijningang; 1 audiolijnuitgang; 1 HDMI; 1 VGA; 1 RJ-45

Interne schijfposities Een 2,5-inch (3,5-cm) schijf; Een 3,5-inch (8,9-cm) schijf

Externe schijfposities Een lage ODD (optioneel); 1 SD-lezer

Invoerapparaat HP antimicrobieel USB-toetsenbord; HP USB Business plat toetsenbord7

HP antimicrobiële USB-muis; HP USB-muis7

Beschikbare software Zakelijke pc's van HP bevatten standaard een aantal softwaretools, zoals Cyberlink Power Media Player, Cyberlink Power2Go (Secure Burn), HP ePrint driver, HP Recovery Manager en
HP Support Assistant. Raadpleeg voor een compleet overzicht van de voorgeïnstalleerde software het Quick Specs-document van dit product.8

Beveiligingsbeheer Trusted Platform module (TPM) 2.0 (firmware); Beveiligingskabelslot

Voeding 180-Watt, tot 85% efficiënte actieve PFC

Afmetingen 270 x 290 x 100 mm

Gewicht 3,66 kg
(Bevat 1 vaste schijf en 1 optische disk drive. Het exacte gewicht is afhankelijk van de configuratie)

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerde en EPEAT®-geregistreerde configuraties beschikbaar9
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP USB-naar-seriële-poort
adapter

Voeg snel en gemakkelijk een seriële poort toe op uw bureau voor aansluiting van seriële en parallelle randapparaten
met de HP USB seriële poortadapter, die wordt aangesloten op een USB-poort op uw pc.
Bestelnr.: J7B60AA

HP USB Business plat
toetsenbord

Gebruik het voor HP Business pc's uit 2015 ontworpen HP USB Business platte toetsenbord voor snelle gegevensinvoer
met USB-connectiviteit.
Bestelnr.: N3R87AA

HP USB Business
luidsprekers v2

Zorg snel en gemakkelijk voor stereogeluid op uw werkplek met de HP USB Business luidsprekers v2, stijlvolle
desktopluidsprekers die via de USB-poort van uw pc worden gevoed.
Bestelnr.: N3R89AA

NVIDIA GeForce GT730 GFX
(2 GB) PCIe x8 grafische
kaart

Produceer een schitterende weergave in hoge resolutie met vier schermen dankzij de NVIDIA® GeForce® GT 730 grafische
kaart.
Bestelnr.: N3R90AA

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions
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Messaging, voetnoten
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardwareupgrade 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.microsoft.com.
2 Voor harde schijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 36 GB van de systeemschijf (voor Windows 10) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
3 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. Prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en
uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
4 Wordt apart of als optie verkocht.
5 Voor HP Touchpoint Manager dient een abonnement te worden aangeschaft, het ondersteunt Android™-, iOS- en Windows 7- of hogere besturingssystemen en pc's, notebooks, tablets en smartphones van verschillende fabrikanten. Niet in alle landen
beschikbaar, kijk op www.hp.com/touchpoint voor informatie over de beschikbaarheid.
6 Een internetverbinding naar een HP webprinter en registratie van een HP ePrint account zijn vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde document- en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op www.hpconnected.com).
Mogelijk is een wireless access point nodig. Mogelijk zijn een apart data-abonnement of gebruikstarieven van toepassing. De printtijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. Voor sommige HP LaserJet printers is een firmware-upgrade vereist.
7 HP Care Services zijn als optie verkrijgbaar. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Services variëren afhankelijk van de locatie. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer
informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten.
De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.

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 en/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.microsoft.com.
2 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. Prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en
uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
3 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 data-overdrachtssnelheden tot 2133 MT/s; de werkelijke datasnelheid is afhankelijk van de geconfigureerde systeemprocessor. Zie de processorspecificaties voor de ondersteunde geheugendatasnelheid.
4 Voor vaste schijven en solid-state drives geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 16 GB (voor Windows 7) en tot 36 GB (voor Windows 8.1/10) van de systeemschijf is gereserveerd voor de
systeemherstelsoftware.
5 Optische drives worden apart of als add-on verkocht. Duplicatie van door auteursrecht beschermd materiaal is verboden. De werkelijke snelheden variëren. Dubbellaags mediacompatibiliteit wordt niet door alle thuis-dvd-spelers en dvd-rom-drives volledig
ondersteund. Dvd-ram leest of schrijft geen 2,6-GB enkelzijdige/5,2-GB dubbelzijdige versie 1.0 media.
6 Draadloze kaarten zijn een optie, waarvoor een afzonderlijk aangeschaft wireless access point en een internetabonnement nodig zijn. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar.
7 Optioneel of als add-on kenmerk.
8 Voor de HP ePrint driver zijn een internetverbinding naar een HP webprinter en registratie van een HP ePrint-account vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar
op www.hp.com/go/businessmobileprinting.
9 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

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