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u Stacja robocza o wysokich parametrach wyposażona
w procesor czterordzeniowy najnowszej generacji
Intel Core i7

u Obsługa dwóch monitorów (karta graficzna NVIDIA
Quadro P600, 2 GB)

u Urządzenie objęte usługami wsparcia technicznego
HP w zakresie sprzętu, w tym 3-letnią gwarancją z
reakcją następnego dnia roboczego i naprawą w
siedzibie klienta

Opracowana z myślą o dużym natężeniu pracy
(24 x 7 x 365) stacja robocza HP Z240 SFF (Small
Form Factor) o najwyższej niezawodności w klasie
tego typu urządzeń jest wyposażona w procesor i
funkcje wizualizacji graficznej nowej generacji do
wykorzystania z produktami do zastosowań wizyjnych
firmy Bosch. Platforma Z240 SFF idealnie sprawdza się
w sytuacjach, w których ważne są dyskrecja i ciche
działanie.
HP Z240 SFF zajmuje niewiele miejsca i jest równie
wydajna, co inne stacje robocze, dzięki czemu zyskuje
uznanie użytkowników. Stacja jest o 57% mniejsza od
obudowy typu tower, jednak spełnia wszelkie
oczekiwania w zakresie możliwości i elastyczności.
Uzyskiwany obraz ma imponujące parametry dzięki
wbudowanej karcie graficznej NVIDIA Quadro P600 i
najnowszemu procesorowi Intel Core i7 (szósta
generacja rodziny procesorów Intel Core):

• Procesor Intel Core i7‑6700 (3,40 GHz, 65 W, pamięć
podręczna 8 MB, prędkość pamięci 1600 MHz, cztery
rdzenie, HT†; technologia Intel Turbo Boost maks.
4,0 GHz)

• Niebuforowana pamięć RAM — 8 GB (2 x 4 GB)
DDR4-2133, bez ECC

Oznaczona certyfikatem HP ENERGY STAR konfiguracja
obejmująca zasilacz o sprawności 92% zapewnia
znaczną oszczędność energii. Konfiguracje tego
produktu oznaczone certyfikatem ENERGY STAR
spełniają również wymogi normy IEEE 1680 (EPEAT)
na poziomie złotym, na którym firma HP rejestruje
produkty związane ze stacjami roboczymi.
HP Z240 SFF to stacja robocza oparta na chipsecie
Intel C236 zapewniającym możliwość rozbudowy w
przyszłości.
Wysoka wydajność i rozdzielczość karty graficznej 3D
NVIDIA Quadro P600 (2 GB) obsługiwanej przez szybki
procesor i7 zapewniają sprawne wyświetlanie danych
wideo.
Dzięki nowej, inteligentnej obudowie łatwo uzyskać
dostęp do systemu zarówno na zewnątrz, jak i
wewnątrz. Zdejmowanie obudowy nie wymaga
narzędzi. Urządzenie jest wyposażone w porty USB: 2x
USB 3.0 i 2x USB 2.0 z przodu oraz 6x USB 3.0 z tyłu.

Ogólne informacje o systemie

Z240 PE Management Workstation to stacja robocza o
wysokich parametrach, która doskonale nadaje się do
dyskretnego uruchamiania aplikacji systemów
bezpieczeństwa firmy Bosch.



Szczegółowe informacje można znaleźć w
odpowiednich arkuszach danych.
Najnowsza rodzina procesorów Intel Core i7 (szósta
generacja), wykorzystująca:

• technologię Intel Hyper-Threading, która pozwala
uruchamiać wymagające aplikacje na typowych
komputerach, zoptymalizowanych pod kątem
zastosowania nowej generacji wielordzeniowych
procesorów;

• technologię Intel vPro zapewniającą maksymalne
bezpieczeństwo przy wykorzystaniu zasobów
sprzętowych oraz zarządzanie na najwyższym
poziomie;

• technologię Intel Turbo Boost: maksymalna
częstotliwość trybu turbo (4,0 GHz) przy jednym
aktywnym rdzeniu; przewijanie dzięki technologii
Turbo Boost występuje w odstępach 100 MHz.

Certyfikaty i homologacje

Dyrektywa
RoHS

Produkt spełnia wymagania dyrektywy Ograniczenie
użycia substancji niebezpiecznych (RoHS)
2002/95/WE i 2011/65/UE

Dyrektywa
WEEE

Produkt spełnia wymagania Dyrektywy w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) 2002/96/WE

ISO 11469
ISO 1043

Elementy plastikowe produktu o masie powyżej 25 g
zostały oznaczone zgodnie z normą ISO 11469 i
ISO 1043

 Po zakończeniu użytkowania produkt w ponad 90%
nadaje się do ponownego przetworzenia

Akumulatory Akumulator tego urządzenia spełnia wymogi
dyrektywy 2006/66/WE
Rozmiar akumulatora: CR2032 (pastylkowy)
Typ akumulatora: litowy akumulator metalowy

Certyfikaty i
deklaracje
dotyczące
ekologii

Z wyjątkiem kabli zasilających, przewodów i urządzeń
peryferyjnych, produkt ten ma niską zawartość
halogenów. Części zamienne otrzymane po zakupie
mogą mieć wyższą zawartość halogenów.

• Certyfikat ENERGY STAR (funkcje
oszczędzania energii są dostępne w
wybranych konfiguracjach — tylko w systemie
Windows)

• Amerykański federalny program ds.
zarządzania energią (FEMP)

• Chiński program oszczędzania energii (CECP)
• Deklaracja IT ECO

Homologacje

Obszar Zgodność z przepisami/cechy jakości

Europa CE Z240 PE Management Workstation

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Zarządzająca stacja robocza występuje w 3 zestawach
lokalizacyjnych:

• MHW‑WZ2R4‑PEDE — lokalizacja/klawiatura: język
niemiecki

• MHW‑WZ2R4‑PEUK — lokalizacja/klawiatura: język
angielski (międzynarodowy)

• MHW‑WZ2R4‑PERU — lokalizacja/klawiatura: język
rosyjski

Dodatkowa lista klawiatur do wyboru dostępna jest w
Informacjach na temat zamówień.

Uwaga
Zarządzająca stacja robocza firmy Bosch jest
wyposażona w zainstalowany fabrycznie system
Microsoft Windows 10.

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Zasilacz 240 W, szeroki zakres napięć, korekcja
Active Power Factor, wydajność 92%

Dopuszczalne napięcie
robocze

90 ÷ 264 VAC

Dopuszczalne napięcie
znamionowe

100 ÷ 240 VAC

Znamionowa częstotliwość
linii

50/60 Hz

Dopuszczalna robocza
częstotliwość linii

47 ÷ 63 Hz

Znamionowy prąd
wejściowy

4 A przy 100 ÷ 240 V

Zużycie energii w trybie
uśpienia (definicja zgodnie z
ENERGY STAR) —
zawieszenie z zapisem w
pamięci RAM (S3)
(natychmiastowa
dostępność komputera)

< 2 W w trybie S5- Power Off (przy
wyłączonej funkcji Wake-on-LAN)

Rozpraszanie ciepła
(zależne od konfiguracji i
oprogramowania)

Typowe 444 BTU/h (112 kcal/h)

 Maks. 890 BTU/h (224 kcal/h)

Wentylator zasilacza 70 × 70 × 25 mm, 4-przewodowy PWM

Certyfikat ENERGY STAR Tak

Dyrektywa ErP Lot 6- Tier 2 
Zgodność przy 230 V 
(< 0,5 W w trybie
wyłączenia S5)

Tak
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Parametry mechaniczne

Obudowa Format Small Form Factor

Wymiary obudowy (wys. ×
szer. × gł.)
Możliwość ustawienia w
pionie lub w poziomie

Standardowa orientacja w poziomie: 
100 × 338 × 381 mm
Opcjonalna orientacja pionowa SFF
(wymiary bez nóżek): 
338 × 100 × 381 mm

Waga Typowa waga: 6,7 kg
Waga przesyłki: 9,8 kg

Parametry środowiskowe

Temperatura  

• Podczas pracy 5°C ÷ 35°C

• Podczas
przechowywania

-40°C ÷ 60°C

Wilgotność  

• Podczas pracy 8 ÷ 85%

• Podczas
przechowywania

8 ÷ 90%

Maks. wysokość (obudowa
niehermetyczna)

 

• Podczas pracy 3000 m

• Podczas
przechowywania

9100 m

Uwagi:
• Ogólne parametry techniczne stacji roboczej są

dostępne w skróconej specyfikacji modelu
HP Z240 SFF (DA-15359, wersja 25 na wszystkie kraje
z 5 października 2017 r.).

Hewlett Packard oraz logo HP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Hewlett

Packard. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie parametry i wymiary pochodzą ze

skróconej specyfikacji firmy Hewlett Packard i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Intel jest zastrzeżonym znakiem towarowym Intel; Xeon, Core, Turbo Boost, vPro i Hyper-

Threading są znakami towarowymi Intel. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NVIDIA Quadro jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NVIDIA. Wszelkie prawa

zastrzeżone.

Energy Star jest zastrzeżonym znakiem towarowym Amerykańskiej agencji ochrony

środowiska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje do zamówień

MHW-WZ2R4-PEDE WS — Performance Edition — Niemcy
Stacja robocza w wersji o wysokiej wydajności.
niemiecki
Numer zamówienia MHW-WZ2R4-PEDE

MHW-WZ2R4-PEUK WS — Performance Edition — Wielka
Brytania
Stacja robocza w wersji o wysokiej wydajności.
Angielski międzynarodowy
Numer zamówienia MHW-WZ2R4-PEUK

MHW-WZ2R4-PERU WS — Performance Edition — Rosja
Stacja robocza w wersji o wysokiej wydajności.
rosyjski
Numer zamówienia MHW-WZ2R4-PERU

Akcesoria

MHW-AWLCK-ESP klawiatura: j. hiszpański
Lokalizacja (klawiatura): Hiszpania — hiszpański
Numer zamówienia MHW-AWLCK-ESP

MHW-AWLCK-FR klawiatura: j. francuski
Lokalizacja (klawiatura): Francja — francuski
Numer zamówienia MHW-AWLCK-FR

MHW-AWLCK-IT klawiatura: j. włoski
Lokalizacja (klawiatura): Włochy — włoski
Numer zamówienia MHW-AWLCK-IT

MHW-AWLCK-NL klawiatura: j. holenderski
Lokalizacja (klawiatura): Holandia — holenderski
Numer zamówienia MHW-AWLCK-NL

MHW-AWLCK-SE klawiatura: j. szwedzki
Lokalizacja (klawiatura): Szwecja — szwedzki
Numer zamówienia MHW-AWLCK-SE
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