
Folha de Dados

HP Chromebox Enterprise G3
Potente e compacto. Equipado para empresas.

Otimize a produtividade dos seus
colaboradores com o Chrome OS simples e
um desempenho e um armazenamento
expansíveis. O design compacto facilita a
configuração com uma diversidade de portas,
capacidade para ligar dois monitor 4K ,
ligações rápidas e estáveis e a Chrome
Enterprise Upgrade.

Programa Intel Inside®
Intel Boost

Desempenho para produtividade

Desfrute de uma experiência simplificada e obtenha um desempenho dinâmico com um processador
Intel® de 10.ª geração . Com um armazenamento PCIe até 128 GB  e uma ligação Ethernet ou Wi-Fi
6  estável, pode colaborar e executar várias tarefas em simultâneo sem interrupções.

Design compacto. Configuração simples.

Fixe facilmente o seu Chromebox na parte de trás de monitores, em quiosques, carrinhos e muito
mais graças ao seu design compacto . Ideal para áreas com espaço limitado, as portas HDMI
integradas permitem ligar dois monitores 4K  para uma maior produtividade e colaboração.

Segurança de nível empresarial e capacidade de gestão simplificadas

Poupe tempo e dinheiro e simplifique a gestão de equipamentos com a Chrome Enterprise Upgrade
totalmente segura e o Google Admin Console. Incluindo o familiar sistema operativo Chrome OS
naturalmente seguro para comodidade dos profissionais de TI e do utilizador final.

Ofereça aos seus colaboradores a potência e o desempenho de um processador até Intel® Core™ i7
de 10.ª geração para a execução de tarefas com a possibilidade de abrir e usar várias aplicações e
janelas simultaneamente.

Escolha a configuração de monitor ideal para os seus colaboradores. O HP Chromebox Enterprise G3
permite ligar dois monitores 4K para uma definição realista ou até três monitores para uma
resolução Full HD fabulosa.

A fiabilidade de uma ligação rápida pode determinar onde trabalha. Obtenha uma ligação rápida e
fiável em ambientes sem fios densos, com Wi-Fi 6 capaz de suportar velocidades na ordem dos
gigabits.

Liberte o seu espaço de trabalho com um equipamento incrivelmente pequeno e elegante. Mantenha
o seu espaço de trabalho organizado fixando o HP Chromebox Enterprise na parte de trás de alguns
monitores HP ou fixando a solução completa à parede ou num braço articulável.

Fixe o HP Chromebox Enterprise usando os furos de montagem VESA ou o Suporte de Montagem HP
B300, perfeito para utilização em espaços pequenos. Ligue à porta USB Type-C® 3.2 Gen 1 e
obtenha energia, vídeo e dados – tudo através de um único cabo.

Configure todos os acessórios necessários para a realização de tarefas com várias portas, incluindo
duas portas HDMI integradas para ligar dois monitores 4K. Escolha entre uma variedade de
acessórios HP disponíveis para satisfazer as suas necessidades informáticas.

Beneficie de integração simplificada de dispositivos, com a Chrome Enterprise Upgrade incluída.
Obtenha mais de 200 políticas para gestão de utilizadores, de dispositivos e do parque, suporte para
Active Directory e para a sua infraestrutura de ambiente de trabalho virtual (VDI), e soluções de
gestão de mobilidade empresarial.

Ative controlos de segurança avançados. Desative facilmente os equipamentos perdidos para
proteger os dados da empresa. O início de sessão único e a integração do Active Directory garantem
um acesso de utilizador adequado, enquanto o Chromebox pode ser configurado para apagar os
dados do utilizador depois de cada sessão.

Trabalhe sem preocupações no Chrome OS de reduzida manutenção, com proteção de várias
camadas, atualizações automáticas de software até junho de 2026, verificação de aplicações de
terceiros, proteção antivírus, isolamento de processos e de programas (sandboxing), encriptação e
arranque verificado.
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HP Chromebox Enterprise G3 Tabela de especificações

Sistemas operativos disponíveis Chrome OS™ com Chrome Enterprise Upgrade

Família de processadores Processador Intel® Core™ i3 de 10.ª geração; Processador Intel® Core™ i5 de 10.ª geração; Processador Intel® Core™ i7 de 10.ª geração;
Processador Intel® Celeron®; Processador Intel® Pentium®

Processadores disponíveis

Intel® Core™ i3-10110U com Intel® UHD Graphics (2,1 GHz de frequência base, até 4,1 GHz com Tecnologia Intel® Turbo Boost, 4 MB de
cache L3, 2 núcleos); Intel® Core™ i5-10310U com Intel® UHD Graphics (1,7 GHz de frequência base, até 4,4 GHz com Tecnologia Intel®
Turbo Boost, 6 MB de cache L3, 4 núcleos); Intel® Core™ i7-10610U com Intel® UHD Graphics (1,8 GHz de frequência base, até 4,9 GHz com
Tecnologia Intel® Turbo Boost, 8 MB de cache L3, 4 núcleos); Intel® Celeron® 5205U com Intel® UHD Graphics (1,9 GHz de frequência base, 2
MB de cache L3, 2 núcleos); Intel® Pentium® Gold 6405U com Intel® UHD Graphics (2,4 GHz de frequência base, 2 MB de cache L3, 2 núcleos)

Factor de forma Mini

Memória máxima SDRAM DDR4-2660 de 16 GB 

Slots de memória 2 SODIMM

Armazenamento interno 32 GB até 64 GB eMMC 5.0
até 128 GB SSD NVMe™ PCIe® M.2

Placa gráfica disponível Integrada: Placa gráfica Intel® UHD

Áudio Codec Realtek ALC5662-CG, beeper interno, tomada combinada para microfone/auscultadores

Portas e Ligações

Parte frontal: 1 leitor de cartões SD 3 em 1; 1 entrada combinada para auscultador/microfone; 2 USB SuperSpeed com débito binário de
5 Gbps
Parte traseira: 1 Conector para alimentação; 1 Porta RJ-45; 1 Porta SuperSpeed USB (débito binário de 5 Gbps); 2 Portas SuperSpeed USB
(débito binário de 5 Gbps); 2 Portas HDMI

Comunicações LAN: 10/100/1000 GbE integrada ; WLAN: Placa combinada M.2 Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) com Wi-Fi® e Bluetooth®, sem vPro® ;

Meio ambiente Temperatura para funcionamento: 5 até 35 °C; 
Humidade para funcionamento: 10 a 90% HR;

Gestão de segurança Ranhura para cabo antirroubo padrão

Energia/Alimentação Adaptador externo (90 W), até 85% de eficiência; Adaptador externo (65 W), até 85% de eficiência

Dimensões 14,93 x 14,93 x 4 cm

Peso 0,59 kg (Peso mais baixo indicado. O peso varia consoante a configuração.)

Conformidade com standards de eficiência
energética Certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® 2019, se aplicável; TCO

Especificações ambientais Baixo halogéneo

Conteúdo da embalagem Documentação; Fonte de alimentação externa; HP Chromebox

Garantia A oferta de garantia limitada e de assistência de 1 ano (1-1-0) inclui 1 ano de peças e mão de obra. Os termos e condições variam
consoante o país. Aplicam-se determinadas restrições e exclusões.

 

9

1,8

2

3

3

4

5

6

7



Ficha técnica | HP Chromebox Enterprise G3

HP Chromebox Enterprise G3

Acessórios e serviços (não incluídos)

Rato Portátil HP com Bluetooth

Percorra documentos, folhas de cálculo, websites e muito mais com o Rato Portátil HP com
Bluetooth – é compacto, incorpora 5 botões e capacidade de ligação sem fios, funciona em
praticamente qualquer superfície, incluindo vidro, e permite controlar dois PCs em simultâneo.
Comprovado desempenho e confiabilidade para oferecer uma máxima proteção do
investimento.
Número do produto: 6SP30AA

Auscultadores HP Business v2

Colabore de forma rápida e fácil, converse online ou oiça suportes multimédia pessoais com
funcionalidades de som nítido e cancelamento de ruído disponíveis nos elegantes e leves
Auscultadores HP Business v2, concebidos para complementar o seu espaço de trabalho
profissional. ,  Colabore de forma rápida e fácil, converse online ou oiça suportes multimédia
pessoais com funcionalidades de som nítido e cancelamento de ruído disponíveis nos elegantes
e leves Auscultadores HP Business v2, concebidos para complementar o seu espaço de trabalho
profissional. ,
Número do produto: T4E61AA

Suporte de hardware HP, 3 anos, no
dia útil seguinte no local para
portáteis

Obtenha 3 anos de suporte de hardware para o seu dispositivo informático no local e no dia útil
seguinte, prestado por um técnico qualificado da HP, caso não seja possível resolver o problema
de forma remota.
Número do produto: UQ992E
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HP Chromebox Enterprise G3

Rodapés com mensagens

 Chrome Enterprise Upgrade individual incluída. É necessária uma configuração única, subscrição, Google Admin Console e o domínio da sua empresa. Consulte https://support.google.com/a/answer/60216. O Google Admin Console é vendido em
separado.
 O monitor 4K não está incluído. É vendido em separado. É necessário conteúdo 4K para visualizar imagens em 4K.
 É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet (vendido em separado). A disponibilidade de pontos de acesso públicos sem fios é limitada. Wi-Fi 6 é retrocompatível com as especificações 802.11 anteriores. As especificações

para Wi-Fi 6 (802.11ax) são especificações previstas e não finais. Se as especificações finais forem diferentes das especificações previstas, tal poderá afetar a capacidade de comunicação do Chromebox com outros dispositivos 802.11ax.
 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a

frequência do reló
 Para unidades de armazenamento, 1 GB = mil milhões de bytes. A capacidade real após a formatação é inferior. Até 8 GB não estão disponíveis para o utilizador.
 O hardware de montagem é vendido em separado.
 São necessários monitores Full HD (FHD) e cabos (vendidos em separado). É necessário conteúdo Full HD (FHD) para visualizar imagens em FHD.
 São necessárias licenças de terceiros (vendidas em separado).
 O monitor é vendido em separado. Consulte as especificações rápidas ("QuickSpecs") para orientações sobre o suporte de montagem.
 Vendido separadamente ou como funcionalidade opcional.
 Para saber mais detalhes, consulte https://support.google.com/chrome/a/answer/6220366?hl=en.
 O Wi-Fi® consegue suportar velocidades da ordem dos gigabits com Wi-Fi 6 (802.11ax), quando transfere ficheiros entre dois dispositivos ligados ao mesmo router. É necessário um router sem fios, vendido em separado, que suporte canais de

160 MHz.
 É necessário o software para Início de sessão único (vendido em separado). Para mais informações, consulte https://support.google.com/chrome/a/answer/6060880?hl=en.
 É necessário o software Active Directory (vendido em separado). Para mais informações, consulte https://support.google.com/chrome/a/answer/7497916?hl=en.

 

Rodapés com especificações técnicas

 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a
frequência do reló
 A memória de vídeo partilhada (UMA) utiliza parte da memória total do sistema para oferecer melhor desempenho de vídeo. A memória do sistema dedicada ao desempenho de vídeo fica indisponível para outro tipo de utilização por outros

programas.
 Para unidades de armazenamento, 1 GB = mil milhões de bytes. A capacidade real após a formatação é inferior. Até 5,1 GB do eMMC são dedicados/atribuídos ao sistema operativo e a partições do sistema operativo e do Chrome OS™.
 É necessário um ponto de acesso sem fios, vendido em separado. A disponibilidade de pontos de acesso públicos sem fios é limitada.
 Nem todos as fontes de alimentação estão disponíveis em todas as regiões. O 65W é apenas para o processador Intel® Celeron®, enquanto o 90W é apenas para Intel® i5 e i7.
 Com base no registo EPEAT® dos E.U.A., de acordo com a norma EPEAT® IEEE 1680.1-2018. O estado varia consoante o país. Para saber mais informações, visite www.epeat.net.
 As fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, outros cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de manutenção obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
 Para usufruir da Tecnologia Intel® Turbo Boost é necessário um PC com um processador com capacidade Intel Turbo Boost. O desempenho da Tecnologia Intel Turbo Boost varia em função do hardware, do software e da configuração geral do

sistema. Para mais informação, consulte www.intel.com/technology/turboboost.
 Chrome Enterprise Upgrade individual incluída. É necessária uma configuração única, subscrição, Google Admin Console e o domínio da sua empresa. Consulte https://support.google.com/a/answer/60216. O Google Admin Console é vendido em

separado.

Registe-se para atualizações www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. As informações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas
declarações de garantia expressas que acompanham os respetivos produtos e serviços. Nada do aqui apresentado deverá ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não se
responsabiliza por omissões nem erros técnicos ou editoriais aqui apresentados.
 
Bluetooth é uma marca comercial do respetivo proprietário, sendo utilizada pela HP Inc. sob licença. Google, Android, Chrome OS, Google Drive e o logótipo Google são marcas comerciais registadas da
Google Inc., utilizadas com permissão. Intel e Core são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou noutros países. USB
Type-C® e USB-C® são marcas comerciais da USB Implementers Forum.
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