
Karta produktu

Stacja robocza HP Z2Mini G3

Pierwszaminiaturowa stacja robocza HP przeznaczona dla
użytkowników oprogramowania CAD2.

Rewolucyjny minikomputer do CAD, który
zapewnia przełomową wydajność i
wszechstronność w małej, eleganckiej
obudowie. Stworzony przez projektantów
– dla projektantów; komputer Z2 Mini
zapewnia najwyższą wydajność i
niezawodność w zastosowaniach CAD.

HP zaleca systemWindows 10 Pro.

● Windows 10 Pro1

● Procesor Intel® Xeon®2

Kolejny poziomwydajności
● Możliwości na poziomie serwera w wyjątkowo małym urządzeniu. Procesory Intel® Xeon®3 i karty graficzne NVIDIA® Quadro®

dotrzymują kroku Twoim pomysłom.

Zaprojektowane domiejsca pracy przyszłości
● Wydajność stacji roboczej zamknięta w minikomputerze o konstrukcji, która przyciąga uwagę. Nasza najbardziej elastyczna i

atrakcyjna stacja robocza – idealne rozwiązanie dla każdego środowiska biurowego.

Wiodąca w branży niezawodność
● Koniec z ograniczeniem w postaci problemów technicznych. Komputer Z2 Mini był testowany przez 368 000 godzin i uzyskał

certyfikat dla najbardziej popularnego oprogramowania CAD. Poczuj się pewnie dzięki korzystaniu ze stacji roboczej, którą
stworzono w oparciu o ponad 30 lat doświadczenia technicznego i która została objęta 3-letnią standardową ograniczoną
gwarancją.

Obejmuje:
● Spełnij swoje unikatowe wymagania z wykorzystaniem wybranych systemów operacyjnych Windows 10 Pro1 lub Linux®.

● Opcje procesorów Intel® Core™ i Intel® Xeon® aktualnej i nowej generacji3 zapewniają wydajność na poziomie stacji roboczej.

● Wydajna, profesjonalna karta graficzna M620 od NVIDIA® do bardziej wymagających modeli 3D.

● Krótsze uruchamianie, ładowanie plików i czasy reakcji dzięki zrewolucjonizowaniu obsługi dużych plików przez Z2 Mini z
opcjonalnym napędem HP Z Turbo o maks. pojemności 1,5 TB4 – szybkie i innowacyjne rozwiązanie.

● Z2 Mini o wysokości tylko 5,8 cm (2,3″) pasuje do każdego środowiska biurowego.

● Stylowy i elegancki. Taki właśnie powinien być komputer CAD.

● Może być umieszczony na biurku lub zamontowany pod nim – został przystosowany do montażu z uchwytem VESA® na
monitorach HP Z, przy użyciu mocowań innych firm5.

● Z2 Mini obsługuje do sześciu monitorów – może korzystać z czterech ekranów natywnych oraz dwóch dodatkowych z
połączeniem kaskadowym.

● Łatwa rozbudowa i serwisowanie dzięki dostępowi do podzespołów wewnętrznych niewymagającemu żadnych narzędzi.

● Dzięki zintegrowanej karcie sieci bezprzewodowej LAN6/BT Z2 Mini może pracować zdalnie – od sali konferencyjnej po małe
biuro.

● Zaawansowane funkcje zabezpieczeń systemu BIOS dzięki rozwiązaniu HP SureStart. Dwufunkcyjne gniazdo blokady Kensington
zapewnia bezpieczeństwo obudowy i modułu7.

● Obsługa standardu USB Type-C™8 dla klientów wymagających najnowszych portów uniwersalnych. W przypadku konieczności
korzystania z urządzeń przemysłowych lub starszych urządzeń peryferyjnych Z2 Mini jest wyposażony w opcjonalny port
szeregowy9.
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Stacja robocza HP Z2Mini G3
Tabela specyfikacji

HP zaleca systemWindows 10 Pro.

Obudowa Obudowa typu Mini

System operacyjny Windows 10 Pro 641

Windows 7 Professional 64 (dostępny poprzez możliwość zmiany wersji Windows 10 Pro 64 na niższą)2

HP Linux®-ready

Rodzaj procesora Procesor Intel® Xeon® E3; Procesor Intel® Core™ i7; Procesor Intel® Core™ i5; Procesor Intel® Core™ i33,11

Procesory3,11 Procesor Intel® Xeon® E3-1245 v5 z kartą graficzną Intel HD Graphics P530 (3,5 GHz, maks. 3,9 GHz z technologią Intel Turbo Boost, 8 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); Procesor Intel® Xeon® E3-1225 v5 z kartą
graficzną Intel HD Graphics P530 (3,3 GHz, maks. 3,7 GHz z technologią Intel Turbo Boost, 8 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); Procesor Intel® Core™ i7-6700 z kartą graficzną Intel HD Graphics 530 (3,4 GHz, maks. 4
GHz z technologią Intel Turbo Boost, 8 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); Procesor Intel® Core™ i5-6500 z kartą graficzną Intel HD Graphics 530 (3,2 GHz, maks. 3,6 GHz z technologią Intel Turbo Boost, 6 MB pamięci
podręcznej, 4 rdzenie); Procesor Intel® Core™ i3-6100 z kartą graficzną Intel HD Graphics 530 (3,7 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)

Zestaw układów Intel® C236

Maksymalna wielkość pamięci Maksymalnie 32 GB pamięci DDR4-2133 SDRAM ECC/non-ECC
Informacje o standardowej pamięci: Szybkość transmisji do 2133 mln transferów/s

Gniazda pamięci 2 gniazda SODIMM

Wewnętrzna pamięć masowa 500 GB Maksymalnie 1 TB SATA (7200 obr./min)4

256 GB Maksymalnie 512 GB Napęd HP Z Turbo Drive G2 (SSD PCIe)4

Maksymalnie 256 GB Napęd HP Z Turbo Drive G2 (SSD PCIe TLC)4

256 GB Maksymalnie 512 GB Napęd HP Z Turbo Drive G2 (SSD PCIe MLC)4

Optyczna pamięć masowa Niezwykle cienki zewnętrzny napęd DVD-RW (opcjonalnie)5

Wnęki na dyski (wewnętrzne) Jeden 6,3 cm (2,5″)

Dostępna karta graficzna Zintegrowana: Karta graficzna Intel® HD Graphics 530; karta graficzna Intel® HD Graphics P5306

Podstawowa karta 3D: Karta graficzna NVIDIA® Quadro® M620 (2 GB)12

Za pomocą narzędzia Computer setup (F10) można włączyć zintegrowaną kartę graficzną Intel HD i oddzielną kartę graficzną w celu obsługi więcej niż czterech monitorów.

Gniazda rozszerzeń 1 gniazdo M.2 PCIe Gen3 x1

Porty i złącza Strona: 2 porty USB 3.0 (1 z funkcją ładowania); 1 wejście liniowe
Tył: 2 porty USB 3.0; 2 porty USB 3.1 Gen 1 Type-C™; 1 wejście liniowe audio

Komunikacja Zintegrowany kontroler Intel I219LM PCIe Gigabit

Karta dźwiękowa Zintegrowana karta dźwiękowa Realtek HD ALC221-VB

Zasilanie Szerokozakresowy, aktywny stabilizator PFC (zewnętrzny) 135 W o sprawności 89%; Szerokozakresowy, aktywny stabilizator PFC (zewnętrzny) 200 W o sprawności 89%

Urządzenie wejściowe Klawiatura USB HP CCID SmartCard; Klawiatura USB HP Business Slim; Klawiatura bezprzewodowa HP Business Slim7

Mysz laserowa USB HP 1000 dpi; Mysz optyczna USB HP7

Bezpieczeństwo Blokada kablowa HP 10 mm zamykana na kluczyk (opcjonalnie)7

Oprogramowanie HP Performance Advisor; HP Remote Graphics Software (RGS) 7.1; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; Oprogramowanie HP Client Security9

Wymiary 216 × 216 × 58 mm
Standardowo ustawienie typu desktop

Waga Od 2,04 kg;
Rzeczywista masa zależy od konfiguracji.

Spełniane normyw zakresie
sprawności energetycznej

Dostępne są konfiguracje z certyfikatem ENERGY STAR®

Zgodnemonitory Obsługiwane są wszystkie monitory HP Z i HP DreamColor. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/zdisplays.

Gwarancja 3-letnia (3-3-3) ograniczona gwarancja i oferta serwisowa obejmuje trzy lata gwarancji na części, robociznę i naprawę wmiejscu instalacji. Warunki mogą być różne w zależności od kraju. Obowiązują pewne
ograniczenia i wyłączenia.

http://hp.com/go/zdisplays
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Adapter HP DisplayPort do
DVI-D

Pozwala przekształcić złącze DisplayPort w biurkowym komputerze dla firm HP Compaq na port Single Link DVI-D. Ta
przejściówka wyposażona jest w zatrzaskowe złącze DisplayPort na jednym końcu i złącze DVI-D na drugim. Dzięki
niemu można podłączyć kabel DVI-D monitora.
Oznaczenie produktu: FH973AA

Monitor HP Z24n IPS o
przekątnej 61 cm (24") z
wąską ramką (ENERGY STAR)

Monitor HP Z24n IPS z wąską ramką pozwala stworzyć jednolity układ wielu monitorów w formacie 16:101 dzięki
ekranowi zapewniającemu imponujący obraz niemal bez żadnych ramek, fabrycznej kalibracji kolorów zapewniającej
optymalne odzwierciedlenie barw oraz elastycznym opcjom łączności na potrzeby wszystkich Twoich urządzeń.
Oznaczenie produktu: K7B99A4

Mysz 3Dconnexion
CadMouse

Łatwiejsze przewijanie, klikanie i powiększanie oraz wygodna praca nad projektami CAD dzięki myszy 3Dconnexion
CADMouse.
Oznaczenie produktu: M5C35AA

1. dysk twardy HP 1 TB 7200
obr./min SATA SFF

Zmaksymalizuj wydajność swoich komputerów firmowych HP i spełnij potrzeby w zakresie przechowywania danych za
pomocą dysków o dużej pojemności. Dostępne są następujące modele dysków twardych Serial ATA (NCQ i Smart IV) 6,0
Gb/s: 2,5” 7200 obr./min – 1 TB i 500 GB** oraz 2,5" 10.000 obr./min – 250 GB** i 500 GB.**
Oznaczenie produktu: T0K74AA

5-letnie wsparcie sprzętowe
HP stacji roboczych w
następnym dniu roboczym w
miejscu instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, wsparcie sprzętowe zostanie przeprowadzone z dojazdem na miejsce przez
zakwalifikowanego specjalistę HP w następnym dniu roboczym. Usługa ta jest dostępna przez 5 lat.
Oznaczenie produktu: U7944E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Przypisy dotyczące wiadomości:
1 Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników,
oprogramowania lub systemu BIOS. SystemWindows 10 jest aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu, a w przyszłości mogą
wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Zob. www.microsoft.com.
2 Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. W zależności od sposobu użytkowania komputera i aplikacji zastosowanie tej technologii może nie przynieść
widocznych korzyści. Wymagany jest 64-bitowy system obliczeniowy. Wydajność zależy od konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.
3 Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Nie wszyscy klienci lub aplikacje odniosą korzyści w wyniku zastosowania tej technologii. Wydajność i częstotliwości
zegara zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.
4 W przypadku napędów pamięci masowej 1 GB = 1 miliard bajtów. 1 TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Na potrzeby oprogramowania do przywracania systemu
zarezerwowano maks. 30 GB.
5 Osprzęt montażowy jest sprzedawany oddzielnie.
6 Technologia WLAN/BT jest wyposażeniem opcjonalnym. Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego oraz usługi dostępu do Internetu. Dostępność publicznych bezprzewodowych punktów dostępu jest ograniczona.
7 Kabel i blokada są sprzedawane oddzielnie.
8 USB Type-C™ jest standardowym wyposażeniem Z2 Mini Performance, model Base.
9 Funkcje opcjonalne są sprzedawane osobno lub jako dodatki.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych:
1 Nie wszystkie funkcje są dostępne w poszczególnych edycjach lub wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu,
sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. SystemWindows 10 jest aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. W przypadku aktualizacji mogą obowiązywać opłaty naliczane przez dostawcę
usług internetowych, a wraz z upływem czasu może być konieczne spełnienie dodatkowych wymagań. Sprawdź na www.windows.com.
2 System obejmuje zainstalowaną fabrycznie wersję oprogramowania Windows 7 Professional z licencją i nośnikami dla oprogramowania Windows 10 Pro. Jednocześnie można korzystać tylko z jednej wersji
oprogramowania Windows. Zmiana wersji oprogramowania wymaga odinstalowania jednej wersji w celu zainstalowania drugiej. Przed odinstalowaniem systemu operacyjnego i zainstalowaniem nowej wersji należy
wykonać kopię zapasową wszystkich danych (plików, zdjęć itp.), aby zapobiec ich utracie.
3 Technologia wielordzeniowa została stworzona, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Nie wszyscy klienci lub aplikacje odniosą korzyści w wyniku zastosowania tej technologii. Wydajność i częstotliwości
zegara zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.
4W przypadku dysków twardych i napędów SSD 1 GB = 1 miliard bajtów. 1 TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Maks. 30 GB miejsca na dysku twardym zarezerwowano na
potrzeby oprogramowania do odtwarzania systemu.
5 Rzeczywiste prędkości mogą się różnić. Uniemożliwia kopiowanie filmów DVD dostępnych w sprzedaży lub innych materiałów chronionych prawami autorskimi. Są przeznaczone do tworzenia i przechowywania przez
użytkowników własnych materiałów oraz do innych celów zgodnych z prawem. Należy pamiętać, że napęd DVD-RAM nie pozwala na odczyt z nośników jednostronnych 2,6 GB/dwustronnych 5,2 GB w wersji 1.0 ani na
zapis na te nośniki.
6 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.
7 Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.
8 Przewody zasilające, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
9 Oprogramowanie HP Performance Advisor i HP Remote Graphics Software wymaga dostępu do Internetu.
10 Karty sieci bezprzewodowej są instalowane opcjonalnie i wymagają osobnego zakupu punktu dostępu bezprzewodowego oraz dostępu do Internetu. Dostępność publicznych bezprzewodowych punktów dostępu jest
ograniczona.
11 Informacje dotyczą systemów HP z procesorami Intel Skylake lub krzemowych systemów nowej generacji opartych na mikroukładach i dostarczanych z Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10 Pro
obniżonych do wersji Windows 7 Professional, Windows 8 Pro lub Windows 8.1: Ta wersja systemu Windows działająca z procesorem lub mikroukładem wykorzystanym w systemie jest wspierana przez firmę Microsoft
w ograniczonym stopniu. Aby dowiedzieć się więcej na temat wsparcia od firmy Microsoft, prosimy odwiedzić dział FAQ dotyczący pomocy w okresie cyklu życia produktu (Microsoft’s Support Lifecycle) pod adresem:
https://support.microsoft.com/lifecycle
12 Opcjonalnie, wymagana konfiguracja fabryczna.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/workstations

Korzystaj z usług finansowych HP
Poznaj opcje płatności i plany dotyczące technologii, które zapewnią Ci elastyczność i możliwość osiągnięcia celów związanych z IT. Więcej informacji można znaleźć na stronie

www.hp.com/go/hpfs

Zapisz się na aktualizacji
hp.com/go/getupdated
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