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HP ProOne 440 G3 23,8-inch (60,45-cm) All-in-One
pc zonder touch
Kostenefficiënte AiOmet een groot scherm

Deze strakke, krachtige HP ProOne
440 23,8-inch (60,45-cm) AIO pc is
ontworpen om te werken en samen te
werken met één apparaat: hij helpt uw
werkplek te optimaliseren met
flexibele implementatie-opties en
ingebouwd kabelbeheer.

HP raadt Windows 10 Pro aan.

Ontworpen om resultaten te boeken
● Deze elegante AiO met een groot 23,8-inch (60,45-cm) FHD-scherm biedt volop ruimte om uw belangrijkste taken op

verschillende manieren weer te geven. Gebruik deze AiO eenvoudig op een balie of in een kantoor.

Krachtige functies
● Lever de hele dag topprestaties met nieuwe 7e-generatie Intel® Core™ i3/i5/i7processors2, tot 16 GB DDR4-geheugen3 en

optionele discrete graphics3.

Effectieve samenwerking
● Communiceer op een natuurlijke manier met de pc via Cortana op Windows 10 Pro1 en werk duidelijk online samen met anderen

dankzij HP ruisonderdrukking en een 1-MP HD-webcam.

● Lever de hele dag topprestaties met Windows 10 Pro1 en de krachtige HP ProOne 440 AiO met ingebouwde beveiligings-,
samenwerkings- en verbindingsfunctionaliteit.

● Werk stijlvoller en slimmer op een schitterend ontworpen pc met een open ezelstandaard die u op uw bureau of op een optionele
VESA-wandsteun3 kunt plaatsen. Het is de ideale oplossing voor uw behoeften en uw budget.

● Deze AiO heeft een geïntegreerde webcam, een hoofdtelefoon/microfoonconnector en B&O Play voor eenvoudige, effectieve
video- en audioconferenties met een helder geluid.

● HP Touchpoint Manager biedt klanten eenvoudige, praktische tools en diensten via één cloudgebaseerde oplossing voor het
beheren van data, beveiliging en devices van een groot aantal merken4.

● Beheer is eenvoudig met HP Support Assistant5.
● Audio aansluiten is eenvoudig, dankzij de hoofdtelefoon/microfoonconnector die met dezelfde connector microfoons en

hoofdtelefoons ondersteunt.
● Technische ondersteuning is eenvoudig met Helpdesk van HP Care. Voordelige expertise is 24x7 beschikbaar voor meerdere

merken, apparaten en besturingssystemen6.
● Maximaliseer uw cashflow met een maandabonnement voor het gebruik van best-in-class hardware en services – plus de

mogelijkheid om uw pc elke twee of drie jaar te vervangen7.
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HP ProOne 440 G3 23,8-inch (60,45-cm) All-in-One pc zonder touch
Specificatietabel

Model All-in-one

Beschikbaar
besturingssysteem

Windows 10 Pro 64 – HP raadt Windows 10 Pro aan.1
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
Windows 7 Professional 64 (beschikbaar via downgraderechten van Windows 10 Pro)2
FreeDOS 2.0

Beschikbare processors3,4 Intel® Core™ i7-7700T met Intel HD Graphics 630 (2,9 GHz, tot 3,8 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 8 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i5-7500T met Intel HD Graphics 630
(2,7 GHz, tot 3,3 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 6 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i3-7100T met Intel HD Graphics 630 (3,4 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Pentium®
G4560T met Intel HD Graphics 610 (2,9 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i7-6700T met Intel HD Graphics 530 (2,8 GHz, tot 3,6 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 8 MB
cache, 4 cores); Intel® Core™ i5-6500T met Intel HD Graphics 530 (2,5 GHz, tot 3,1 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 6 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i3-6100T met Intel HD
Graphics 530 (3,2 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Pentium® G4400T met Intel® HD Graphics 530 (3 GHz, 3 MB cache, 2 cores)

Chipset Intel® H170

Maximum geheugen Tot 16 GB DDR4-2133 SDRAM 5

Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 2133 MT/sec

Geheugenslots 2 SODIMM

Interne opslag 500 GB Tot 1 TB 3,5-inch SATA-schijf (7200-rpm)6
Tot 128 GB M.2 SSD6

Extra opslag 1 3-in-1 mediakaartlezer

Scherm 23,8-inch (60,45-cm) FHD IPS WLED-backlit ontspiegeld breedbeeldscherm (1920 x 1080). Ontworpen voor gebruik in portrait- en landscapestand.

Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 530; Intel® HD Graphics 6309,10
Discrete: NVIDIA® GeForce® 930MX (2 GB DDR5 gereserveerd)

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

Communicatie LAN: Geïntegreerde 10/100/1000-GbE netwerkinterface
WLAN: Broadcom 802.11a/b/g/n wireless M.28

Poorten en connectoren Onder: 1 USB 3.1 Type-C™; 1 USB 3.0 (opladen); 1 microfoon/hoofdtelefoonconnector
Achter: 1 oog voor veiligheidsslot; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 netvoeding; 1 HDMI7

Invoerapparaat 11

Webcam 1 MP met dual-array microfoons (1920 x 1080)

Beschikbare software Zakelijke pc's van HP bevatten standaard een aantal softwaretools. Raadpleeg voor een compleet overzicht van de voorgeïnstalleerde software het Quick Specs-document van dit
product

Beveiligingsbeheer Trusted Platform Module (TPM) 2.0; HP UltraSlim kabelslot12

Voeding 150-watt, tot 89% efficiënte actieve PFC (extern)

Afmetingen 58 x 19,1 x 44,7 cm

Gewicht 6,45 kg

Omgeving Laag-halogeen

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerde en EPEAT® Silver-geregistreerde configuraties beschikbaar13

Garantie 1 jaar (1-1-1) garantie en service omvatten 1 jaar garantie op onderdelen, arbeid en onsite reparatie. Voorwaarden variëren per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van
toepassing.

HP raadt Windows 10 Pro aan.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP VESA-plaat Monteer uw HP Elite Slice, top en modules op een vaste plaats op een bureau of tafel met de HP VESA-plaat, die het

mogelijk maakt ze te stapelen en te verankeren met het 100 x 100 VESA-montagepatroon.
Bestelnr.: 1KE12AA

HP 3 jaar onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
desktop pc's

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite HW-support op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: U6578E

Meer informatie op

HP ProOne 440 G3 23,8-inch (60,45-cm) All-in-One pc zonder touch
HP raadt Windows 10 Pro aan.

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 hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software 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.windows.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.
3Wordt apart of als optie verkocht.
4 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.
5 Voor HP Support Assistant zijn Windows en internettoegang vereist.
6 HP Care Services zijn als optie verkrijgbaar. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack 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.
7 In sommige landen zijn financierings- en service-opties beschikbaar via Hewlett-Packard Financial Services Company, haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (samen HPFSC), behoudens goedkeuring door HPFSC en instemming met de standaard
HPFSC-voorwaarden. Er zijn abonnementen beschikbaar voor 24 of 36 maanden. Tarieven en voorwaarden zijn afhankelijk van de kredietwaardigheid van de klant, het type product, het soort service en/of apparatuur en opties. Sommige klanten komen mogelijk
niet in aanmerking. Niet alle services en aanbiedingen zijn in alle landen beschikbaar. Ook andere beperkingen zijn mogelijk. HPFSC behoudt zich het recht voor dit programma zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

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 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.windows.com/.
2 Op dit systeem is Windows 7 Pro software voorgeïnstalleerd, daarnaast worden een licentie en media voor Windows 10 Pro software meegeleverd. U kunt slechts één versie van de Windows-software tegelijk gebruiken. Als u tussen de versies wilt wisselen, moet
u de installatie van de ene versie ongedaan maken en de andere versie installeren. Om dataverlies te voorkomen moet u een back-up maken van al uw data (bestanden, foto's, enz.) voordat u een besturingssysteem verwijdert en een andere versie installeert.
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 Uw product ondersteunt Windows 8 en Windows 7 niet. Volgens het ondersteuningsbeleid van Microsoft, ondersteunt HP het Windows 8- of Windows 7-besturingssysteem niet op producten die zijn geconfigureerd met Intel en AMD 7e-generatie en latere
processors en levert ook geen drivers voor Windows 8 of Windows 7 op http://www.support.hp.com.
5 Omdat bepaalde geheugenmodules van andere fabrikanten niet industriestandaard-conform zijn, adviseren wij HP geheugen te gebruiken om compatibiliteit te waarborgen. Als u geheugen met verschillende snelheden combineert, werkt het systeem op de
laagste snelheid.
6 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB (in Windows 10) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
7 De HDMI-kabel wordt apart of als optie verkocht.
8 Draadloze kaarten zijn een optie, waarvoor een afzonderlijk aangeschaft wireless access point en een internetabonnement nodig zijn. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige
specificaties. Indien de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de notebook met andere 802.11ac WLAN-apparaten.
9 Intel® HD Graphics 530: geïntegreerd op 6e-generatie Core™ i7/i5/i3-processors
10 Intel® HD Graphics 630: geïntegreerd op 7e-generatie Core™ i7/i5/i3-processors en Pentium® G4620, 4600, 4600T
11Wordt apart of als optie verkocht.
12 Slot wordt apart of als optie verkocht.
13 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.
14 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.

Meer informatie op
www.hp.eu/desktops

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

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke beperkte
garantiebepalingen die bij dergelijke producten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet
aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software 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.
Intel, Core, Pentium, Celeron en vPro zijn handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is van de houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt. USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van
USB Implementers Forum. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency. DisplayPort™ en het
DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen.
Alle rechten voorbehouden. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
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