
Φύλλο δεδομένων

Υπολογιστής Microtower HP 295 G6
Απαραίτητη μηχανοργάνωση

Βελτιστοποιήστε τους πόρους σας με τον HP
285 MT, που διαθέτει ισχυρούς επεξεργαστές,
λειτουργίες ασφάλειας και απαραίτητα
εργαλεία για την επιχείρηση. Αυτός ο
οικονομικός και εύκολος στην εγκατάσταση
υπολογιστής έχει δυνατότητα κλιμάκωσης και
σχεδίαση που αναπτύσσεται μαζί με την
επιχείρησή σας.

Ο κατασκευαστής HP συνιστά τα Windows
10 Pro για επιχειρήσεις

Ο κατασκευαστής HP συνιστά τα
Windows 10 Pro  για επιχειρήσεις

Επεξεργαστής AMD

Δώστε ώθηση στη δημιουργικότητά σας με αυτόν τον πανίσχυρο Η/Υ

Επιλέξτε τον πιο πρόσφατο επεξεργαστή AMD Ryzen™ Pro 65 Watt  με
τεχνολογία 7nm. Με μνήμη έως 32 GB , προαιρετική αποθήκευση M.2 NVMe
SSD  και διακριτή κάρτα γραφικών  μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα τις
καθημερινές σας εργασίες.

Επέκταση για το μέλλον

Τρεις θέσεις και τρεις υποδοχές πλήρους ύψους, συμπεριλαμβανομένων
υποδοχών PCIe x16, PCIe x1 και PCI παρέχουν επεκτασιμότητα για το
μέλλον. Οι διαμορφώσιμες θύρες USB , οι σειριακές θύρες  και οι θύρες
legacy  διασφαλίζουν ευρεία συμβατότητα με την υπάρχουσα τεχνολογία.

Διατηρήστε τα δεδομένα σας ασφαλή

Προστατεύστε την επένδυσής και τα δεδομένα σας με υλικολογισμικό TPM,
HP DriveLock και μία κλειδαριά ασφαλείας. Αποκτήστε επιπλέον ασφάλεια
με έναν προαιρετικό αισθητήρα εισβολών και ενσωματωμένο σύστημα
κλειδώματος με καλώδιο για να προστατέψετε τις ενσύρματες συσκευές
σας.

Βοηθήστε να προστατέψουμε τον πλανήτη μας

Η βιωσιμότητα αποτελεί προτεραιότητα κατά τη σχεδίαση προϊόντων της
HP. Ο HP 295 MT χρησιμοποιεί τροφοδοτικό υψηλής απόδοσης και
συσκευασία από χαρτοπολτό για τη μείωση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον.

Διασφαλίστε το μέλλον της επιχείρησής σας. Οι υπολογιστές της ΗΡ
αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες των Windows 10 Pro ώστε να σας
προστατεύουν από τις απειλές ασφάλειας και να μεγιστοποιούν τις
δυνατότητες διαχείρισης και παραγωγικότητας.

Εμποδίστε την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων χρηστών στα δεδομένα της
βασικής σας μονάδας. Αποτρέψτε τη λειτουργία της βασικής σας μονάδας
χωρίς την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης, με το HP DriveLock.

Λάβετε τις ενημερώσεις που χρειάζεστε και αφιερώστε λιγότερο χρόνο στη
διαχείρισή τους με τον HP Support Assistant.

Προστατεύστε τον υπολογιστή σας με εξοπλισμό κλειδαριάς, έναν
προαιρετικό αισθητήρα εισβολών και ενσωματωμένο σύστημα κλειδαριάς
με καλώδιο για να ασφαλίζετε το ενσύρματο ποντίκι και το πληκτρολόγιό
σας στον HP 295 MT.
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Υπολογιστής Microtower HP 295 G6 Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα
Windows 10 Pro 64 – Η HP συνιστά Windows 10 Pro για επιχειρήσεις
Windows 10 Home 64
FreeDOS

Οικογένεια επεξεργαστή
Επεξεργαστής AMD Ryzen™ 3 PRO; Επεξεργαστής AMD Ryzen™ 3; Επεξεργαστής AMD Ryzen™ 5 PRO; Επεξεργαστής AMD Ryzen™ 5;
Επεξεργαστής AMD Ryzen™ 7 PRO; Επεξεργαστής AMD Ryzen™ 7; Επεξεργαστής AMD Athlon™ Gold PRO

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

AMD Athlon™ Gold PRO 3150G με κάρτα γραφικών Radeon™ (βασικό ρολόι 3,5 GHz, ρολόι max boost έως 3,9 GHz, μνήμη cache 4 MB L3, 4
πυρήνες); AMD Ryzen™ 3 PRO 3200G με κάρτα γραφικών Radeon™ Vega 8 (βασικό ρολόι 3,6 GHz, ρολόι max boost έως 4,0 GHz, μνήμη cache 4
MB L3, 4 πυρήνες); AMD Ryzen™ 7 PRO 4750G με κάρτα γραφικών Radeon™ (βασικό ρολόι 3,6 GHz, ρολόι max boost έως 4,4 GHz, μνήμη cache
8 MB L3, 8 πυρήνες); AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G με κάρτα γραφικών Radeon™ (βασικό ρολόι 3,7 GHz, ρολόι max boost έως 4,2 GHz, μνήμη
cache 8 MB L3, 6 πυρήνες); AMD Ryzen™ 3 PRO 4350G με κάρτα γραφικών Radeon™ (βασικό ρολόι 3,8 GHz, ρολόι max boost έως 4,0 GHz,
μνήμη cache 4 MB L3, 4 πυρήνες); AMD Ryzen™ 5 PRO 3350G με κάρτα γραφικών Radeon™ (βασικό ρολόι 3,6 GHz, ρολόι max boost έως 4,0
GHz, μνήμη cache 4 MB L3, 4 πυρήνες); AMD Ryzen™ 3 4300G με κάρτα γραφικών Radeon™ Vega 6 (βασική συχνότητα ρολογιού 3,8 GHz,
μέγιστη συχνότητα ρολογιού έως 4,0 GHz, μνήμη cache 4 MB L3, 4 πυρήνες); AMD Ryzen™ 5 4600G με κάρτα γραφικών Radeon™ Vega 7
(βασική συχνότητα ρολογιού 3,7 GHz, μέγιστη συχνότητα ρολογιού έως 4,2 GHz, μνήμη cache 8 MB L3, 6 πυρήνες); AMD Ryzen™ 7 4700G με
κάρτα γραφικών Radeon™ Vega 8 (βασική συχνότητα ρολογιού 3,6 GHz, μέγιστη συχνότητα ρολογιού έως 4,4 GHz, μνήμη cache 8 MB L3, 8
πυρήνες)

Chipset AMD PRO 565

Μορφή Microtower

Μέγιστη μνήμη
16 GB DDR4-2400 SDRAM; 16 GB DDR4-3200 SDRAM 
Ταχύτητες μεταφοράς έως 2666 MT/δευτ. για επεξεργαστές AMD Ryzen™ και Athlon™ 3000 Series. Ταχύτητες μεταφοράς έως 3200 MT/δευτ.
για επεξεργαστές AMD Ryzen™ 4000 Series

Υποδοχές μνήμης 2 DIMM

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης
500 GB έως 2 TB HDD SATA
128 GB έως 512 GB Μονάδα στερεάς κατάστασης PCIe® NVMe™ M.2

Διαθέσιμα γραφικά
Ενσωματωμένα: Κάρτα γραφικών AMD Radeon™ Vega 11; Κάρτα γραφικών AMD Radeon™ Vega 8; Κάρτα γραφικών AMD Radeon™ Vega 7;
Κάρτα γραφικών AMD Radeon™
Ξεχωριστά: Κάρτα γραφικών AMD Radeon™ R7 430 (αποκλειστική μνήμη GDDR5 2 GB)

Ήχος Κωδικοποιητής Realtek ALC3601, προαιρετικό εσωτερικό ηχείο, σύνθετη υποδοχή μικροφώνου/ακουστικών

Υποδοχές επέκτασης 1 PCI πλήρους ύψους; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 2 M.2 (1 υποδοχή M.2 για WLAN και 1 υποδοχή M.2 2242/2280 για αποθήκευση.)

Θύρες και υποδοχές

Μπροστά: 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου; 2 USB 2.0; 2 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps; 2
SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps
Πίσω: 1 HDMI; 1 είσοδος γραμμής; 1 έξοδος γραμμής; 1 υποδοχή τροφοδοσίας; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 σειριακή; 2 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό
σηματοδότησης 5 Gbps
Προαιρετικές θύρες: 1 σειριακή 4x; 1 παράλληλη; 1 σειριακή; 2 USB 2.0

Συσκευές εισόδου Ενσύρματο πληκτρολόγιο HP USB ; Οπτικό ποντίκι HP USB ;

Επικοινωνίες LAN: Ενσωματωμένη 10/100/1000M GbE ; WLAN: Σύνθετος προσαρμογέας Realtek 802.11a/b/g/n/ac (1x1) και Bluetooth® 4.2 ;

Θέσεις δίσκων Μία μονάδα σκληρού δίσκου 3,5" (2,5")

Λογισμικό
HP Audio Switch; Τεκμηρίωση HP; HP Setup με ενσωματωμένο OOBE Win10; HP Support Assistant; HP System Event Utility; McAfee LiveSafe™;
Αγορά Office (πωλείται ξεχωριστά); HP JumpStarts; Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών Xerox® DocuShare®

Διαχείριση ασφάλειας Trusted Platform Module (TPM) 2.0 (μέσω υλικολογισμικού); Ενσωματωμένη κλειδαριά με καλώδιο για αξεσουάρ

Ισχύς Εσωτερικό τροφοδοτικό 180 Watt, απόδοση έως 90%, ενεργό PFC

διαστάσεις 15,5 x 29,7 x 33,7 cm

Βάρος 5,52 kg

Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας CECP; SEPA; CEL; FCC; RoHS; CCC; CE; UL

Εγγύηση
Η περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (1-1-1) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν κάλυψη 1 έτους για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπια
επισκευή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Υπολογιστής Microtower HP 295 G6

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Ποντίκι HP με συσκευή ανάγνωσης
δακτυλικών αποτυπωμάτων USB

Συνδεθείτε με τον υπολογιστή χωρίς κωδικό πρόσβασης και περιηγηθείτε στο περιεχόμενο με
ακρίβεια και γρήγορα, με το ποντίκι με συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων HP USB ,
το πρώτο ποντίκι της HP με ενσωματωμένο αισθητήρα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων
που πραγματοποιεί έλεγχο ταυτότητας σύνδεσης μέσα από το ποντίκι.
Αριθμός προϊόντος: 4TS44AA

Λεπτό πληκτρολόγιο USB HP Business

Εξασφαλίστε γρήγορη εισαγωγή δεδομένων και ταχύτατη συνδεσιμότητα USB με το λεπτό
πληκτρολόγιο USB ΗΡ Business, που είναι σχεδιασμένο να συμπληρώνει τους επαγγελματικούς
υπολογιστές HP κατηγορίας 2015.
Αριθμός προϊόντος: N3R87AA

Επιτόπια υποστήριξη ΗΡ μόνο για το
υλικό με απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 3 έτη

Λάβετε επιτόπια υποστήριξη εξοπλισμού για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.
Αριθμός προϊόντος: U6578E
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Υπολογιστής Microtower HP 295 G6

Υποσημειώσεις μηνυμάτων

 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για πλήρη αξιοποίηση της

λειτουργικότητας τ

 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή όλες οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η

συχνότητα του ρολογιού διαφ

 Το προαιρετικό χαρακτηριστικό πρέπει να διαμορφώνεται τη στιγμή της αγοράς.

 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για πλήρη αξιοποίηση της

λειτουργικότητας τ

 Το προαιρετικό χαρακτηριστικό πρέπει να διαμορφώνεται τη στιγμή της αγοράς.

 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.

 

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

 Δεν διατίθενται όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση

της λειτουργικότητας

 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή όλες οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η

συχνότητα του ρολογιού διαφ

 Το προϊόν σας δεν υποστηρίζει τα Windows 8 ή Windows 7. Σύμφωνα με την πολιτική υποστήριξης της Microsoft, η HP δεν υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα Windows 8 ή Windows 7 σε προϊόντα που έχουν διαμορφωθεί με επεξεργαστές Intel® και

AMD 7ης γενιάς και πιο πρόσφατους, ή παρέχει προγράμματα οδήγησης για Windows 8 ή Windows 7 στη διεύθυνση http://www.support.hp.com

 Οι μονάδες μνήμης υποστηρίζουν ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως 2666 MT/s. Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων καθορίζεται από τον διαμορφωμένο επεξεργαστή του συστήματος. Δείτε τις προδιαγραφές του επεξεργαστή για την

υποστηριζόμενη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων της μνήμης.

 (1) Παράλληλη θύρα: προαιρετικά μέσω της υποδοχής PCIex1

 Η απόδοση της συχνότητας του ρολογιού AMD Max Boost διαφέρει ανάλογα με το υλικό, το λογισμικό και τη συνολική διαμόρφωση του συστήματος.

 Οι κάρτες ασύρματου δικτύου αποτελούν προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό και απαιτούν την ξεχωριστή αγορά σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι

περιορισμένη.

 Τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια είναι προαιρετικά ή αποτελούν πρόσθετες επιλογές.

 Ενσύρματο αυτόνομο αντιμικροβιακό λεπτό πληκτρολόγιο USB Business: Μόνο στην Κίνα.

 Αντιμικροβιακό ποντίκι USB: Μόνο στην Κίνα.

 McAfee LiveSafe™: Το McAfee είναι διαθέσιμο μόνο στις ακόλουθες χώρες: Βραζιλία, Χιλή και Αργεντινή. Απαιτείται συνδρομή.

 Η λειτουργία TPM θα υποστηρίζεται σε μηχάνημα προδιαμορφωμένο με FreeDOS και θα είναι ρυθμισμένη ως ενεργή από προεπιλογή στο μενού ρυθμίσεων του BIOS εάν το μηχάνημα είναι dTPM, αλλά θα είναι ρυθμισμένη ως ανενεργή από

προεπιλογή στο μενού ρυθμίσεων του BIOS εάν το μηχάνημα είναι fTPM.

 Εσωτερικό τροφοδοτικό 310 Watt, απόδοση έως 90%, ενεργό PFC: Μόνο σε επιλεγμένες χώρες/περιοχές.

 Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net

 Απλά εγγραφείτε και αρχίστε να χρησιμοποιείτε το Xerox® DocuShare® Go. Χωρίς πιστωτική κάρτα. Χωρίς δέσμευση. Τα δεδομένα δεν θα είναι διαθέσιμα εκτός εάν καταχωρηθεί συνδρομή πριν από τη λήξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου 30

ημερών. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/docusharego.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη
για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις στο παρόν.
 
Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την HP Inc. κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες AMD και Radeon είναι εμπορικά σήματα της Advanced Micro
Devices, Inc. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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