
Desktop Mini
• Hiệu năng vượt trội
• Linh hoạt, tinh tế
• Bảo mật, tin cậy

Giải pháp All-in-One cho
mọi xu hướng văn phòng



Bảo mật, tin cậy
● Phòng tránh hư hỏng và thất thoát
dữ liệu với HP BIOSphere và theo dõi
sức khỏe thiết bị một cách dễ dàng
với HP WorkWise. Giúp bạn luôn yên
tâm về bảo mật doanh nghiệp và độ
tin cậy của thiết bị.

Desktop Mini
Giải pháp All-in-One cho mọi xu hướng văn phòng
với chi phí đầu tư khác biệt

Hiệu năng vượt trội
● Cung cấp sức mạnh bởi vi
xử lý Intel® Core™ i3/i5/i7,
chipset Intel H270, tùy chọn
mở rộng bộ nhớ Intel®
Optane™, ổ SSD và bộ nhớ
RAM tốc độ cao DDR4.

Linh hoạt, tinh tế
● Với thiết kế hiện đại và nhỏ gọn,
HP Desktop Mini cung cấp giải pháp
lắp đặt linh hoạt, phù hợp cho mọi
văn phòng và nhu cầu sử dụng. Gắn
dưới mặt bàn một cách tinh tế,
hoặc lắp ngay phía sau màn hình
tạo thành một chiếc máy All-in-One
với chi phí đầu tư cực kì hợp lý và
dễ dàng thay thế, nâng cấp.
● Phù hợp với mọi nhu cầu: từ văn
phòng, phòng họp đến quầy tiếp
tân, quầy thanh toán…





Dòng sản phẩm HP ProDesk 400 G3 Desktop Mini
HP EliteDesk 800 65W G3 

Desktop Mini

Mã sản phẩm 1DH93PA 1DH94PA 1DH95PA 1DH96PA 1DH97PA 1DH98PA 1DH99PA

CPU
Pentium 
G4560T

Core i3-
7100T

Core i5-
7500T

Core i3-
7100T

Core i5-
7500T

Core i5-7500 Core i7-7700

RAM 4GB (1x4GB) DDR4 2400
4GB (1x4GB) 
DDR4 2400

8GB (1x8GB) 
DDR4 2400

Ổ cứng
500GB HDD 

7200rpm 
2.5”

500GB HDD 
7200rpm 

2.5”

500GB HDD 
7200rpm 

2.5”
128GB SSD 128GB SSD 256GB SSD

Kết nối mạng LAN
WLAN I 3168 

ac (1x1)
WLAN I 3168 

ac (1x1)
WLAN I 3168 

ac (1x1)
WLAN I 3168 

ac (1x1)
WLAN I 8265 802.11ac (2x2)

Hệ điều hành FreeDOS FreeDOS

Chuột + bàn phím Có Có

Bảo hành 1 năm 1 năm 1 năm

Giá bán lẻ
đề nghị

8,200,000 10,300,000 12,600,000 10,500,000 13,000,000 16,500,000 21,100,000

Các sản phẩm đang phân phối

Các gói mở rộng bảo hành CarePack

Gói mở rộng
bảo hành

Thời hạn
mở rộng

Dòng máy áp dụng Mô tả Giá VND

U6578E 1 lên 3 năm

Tất cả HP Business PC 
Desktop trừ dòng AiO

Hỗ trợ phần cứng tận nơi trong ngày làm
việc tiếp theo trong 3 năm

800,000 

U7925E 1 lên 5 năm
Hỗ trợ phần cứng tận nơi ngay ngày làm

việc tiếp theo trong 5 năm
1,150,000 


