
Tốc độ xử lý đạt mốc kỷ lục
Thoải mái đáp ứng các tác vụ đơn luồng và đa luồng
nặng và dễ dàng làm việc đa nhiệm mà không lo nghẽn
cổ chai. Chúng tôi đã thiết kế lại bo mạch chủ độc quyền
của mình để cung cấp cho bạn hiệu suất đầy đủ, trong
khi vẫn bảo đảm các thành phần hoạt động mát mẻ và
yên tĩnh.

Là thiết kế có thể mở rộng
Bạn cần thay card đồ họa? Tăng sức mạnh CPU? Bổ
sung card PCIe chuyên dụng? Hãy làm ngay. Máy trạm
cơ bản với khả năng mở rộng tốt nhất của chúng tôi là
khoản đầu tư hữu ích trong nhiều năm.

Bảo vệ an toàn dữ liệu. Bảo vệ quyền riêng tư.
Các tính năng bảo mật nâng cao nay trở thành tiêu chuẩn
trên mọi máy Z2 Tower. Các biện pháp bảo vệ hệ thống
như HP Client Security Suite Gen3  và HP Sure Start
Gen4 - BIOS tự phục hồi đầu tiên trong ngành - đồng nghĩa
với việc thiết bị, cũng như dữ liệu và danh tính của bạn,
được bảo vệ chặt chẽ.
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Thông số

Hệ điều hành
Linux® Ready

Nhóm bộ xử lý
Intel® Xeon® E processor

Bộ vi xử lý
Intel® Xeon® E-2224G with Intel® UHD Graphics P630 (3.5 GHz base frequency, up to 4.7 GHz with Intel®
Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 cores)

Điểm bán hàng chính MDA
Windows 10 Pro hoặc các hệ điều hành khác

Bộ vi mạch
Intel® C246

Môi trường
Halogen thấp

Quản lý bảo mật
HP BIOSphere Gen4; Bộ Khóa An toàn cho Máy tính HP dành cho Doanh nghiệp; HP Client Security Suite Thế hệ
4; Khóa Cáp có Chìa HP; Khóa điện từ và cảm biến nắp HP; HP Sure Click; HP Sure Run; HP Sure Start Thế hệ 4;
Khóa cáp siêu mỏng của HP

      
   

Tổng quan
Làm việc nhanh chóng với máy trạm cơ bản mạnh mẽ nhất
của chúng tôi

Trải nghiệm công suất cấp máy chủ trong một máy tính để bàn
có khả năng mở rộng ấn tượng. Xử lý nhanh gọn các dự án BIM,
kết xuất hình ảnh và đồ họa phức tạp với đồ họa hiệu suất cao
và bộ xử lý Intel®.
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M áy trạm Z2 HP G4 Tow er (9UU82PA)



Bộ nhớ
8 GB DDR4-2666 non-ECC SDRAM (1 x 8 GB)

Bố trí bộ nhớ
1 x 8 GB

Khe Bộ nhớ
4 DIMM

Khe lắp đĩa cứng trong
Hai ổ đĩa 3,5 inch; Hai SSD M.2 NVME 2280

Khe lắp ổ đĩa ngoài
Hai ổ đĩa 5,25 inch

Mô tả ổ cứng
256 GB SATA SSD

Trình điều khiển lưu trữ
SATA tích hợp (4 cổng, 6 Gb/giây), tích hợp RAID 0, 1 để hỗ trợ SSD PCIe. Cần có ổ đĩa cứng tương tự (tốc độ,
công suất, giao diện).

Màn hình tương thích
Hỗ trợ tất cả các Màn hình hiển thị HP Z và Màn hình hiển thị HP DreamColor. Để biết thêm thông tin, hãy xem
www.hp.com/go/zdisplays

Đồ họa (tích hợp)
Intel® UHD Graphics P630

Vị trí Cổng đầu vào/ra
Phía trước

Cổng
1 bộ tai nghe/micrô; 2 USB 3.0 (1 dùng để sạc); 1 USB 3.1 Thế hệ 2 Type-C™
(Có sẵn 1 cổng USB 3.0 và 2 cổng USB 2.0 dưới dạng 2 bộ góp riêng biệt 2 x 6 (3.0 x 1, 2.0 x 1) và 1 x 6 (2.0 x 1). Hỗ trợ một Bộ dụng cụ Cổng USB 2.0 bên
trong của HP và một đầu đọc thẻ phương tiện USB 3.0.)

Vị trí Cổng đầu vào/ra
Sau

Cổng
1 đầu vào âm thanh; 1 đầu ra âm thanh; 1 RJ-45; 2 DisplayPort™ 1.2; 2 USB 2.0; 4 USB 3.0

Khe mở rộng
1 PCIe 3 x4 (x16 đầu nối); 2 M.2 PCIe 3 x4; 1 PCIe thế hệ 3 x16; 2 PCIe 3 x1 (x4 đầu nối hở đầu)

Loại giao diện mạng
LAN

Giao diện mạng
Integrated Intel® I219-LM PCIe® GbE

Âm thanh
Conexant CX20632-31Z, 1.5W internal mono speaker

Nguồn
Bộ chuyển nguồn bên trong 500 W, hiệu suất lên đến 90%, PFC chủ động; Bộ chuyển nguồn bên trong 250 W,
hiệu suất lên đến 92%, PFC chủ động; Bộ chuyển nguồn bên trong 650 W, hiệu suất lên đến 90%, PFC chủ động

Kích thước tối thiểu (R x S x C)
35,6 x 16,9 x 43,5 cm
(Hướng cây máy tính tiêu chuẩn.)

Trọng lượng
Trọng lượng từ 7 kg

Số UPC
194850039522

 
HP Remote Graphics Software (RGS)

 
HP USB Business Slim Keyboard

Bảo hành

http://www.hp.com/go/zdisplays


3 year (3-3-3) limited warranty and service offering includes 3 years of parts, labor and on-site repair. Terms
and conditions vary by country. Certain restrictions and exclusions apply.

 

              
                            

 

                      
     

                               
                                    

                               

http://www.intel.com/technology/turboboost
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