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Tiedote 18.7.2018  
 

HP esittelee maailman tehokkaimmat edulliset 
työasemat  
 

Uusi HP Z -sarja tarjoaa edullisessa hintaluokassa ennen-  
näkemätöntä suorituskykyä, laajennettavuutta ja tietoturvaa.  

 
 
GENEVE, 18.7.2018 — HP Inc. esitteli tänään maailman tehokkaimmat edulliset työasemat1, jotka sopivat 
erityisesti muotoilijoille, arkkitehdeille, luovien alojen ammattilaisille, laitevalmistajille, opettajille, talouden 
parissa työskenteleville ja muille toimistotyöläisille. Uusi HP Z Workstation -sarja tarjoaa tuottavuutta 
voimistavia tehopakkauksia, joissa ei edullisesta hinnasta huolimatta ole tingitty graafisesta suorituskyvystä, 
laajennusmahdollisuuksista, saumattomasta työmukavuudesta tai tietoturvasta.  
 
“Kuulemme jatkuvasti luovien alojen ammattilaisten ja muiden tehotyöläisten toivovan enemmän tehoja ja 
omiin tarpeisiin rakennettuja PC:itä. Uusi HP Z -työasemamallistomme on vastaus tähän tarjoten eniten tehoja 
edullisessa hintaluokassa. Uusi HP Z -sarja päästää luovuuden valloilleen, maksimoi tuottavuuden ja vastaa 
tulevaisuuden työskentelytarpeisiin yhdistämällä ylivoimaisen graafisen suorituskyvyn, joustavat 
mahdollisuudet konfiguroida kone mieleisekseen sekä integroidut ohjelmistot maailman turvallisimmissa 
työasemakoneissa2,” kertoo työasemista vastaava johtaja Gwen Coble, Retail Solutions and Immersive 
Computing, EMEA, HP Inc.  
 
Työasemien käyttäjät ovat työn muutoksen keskiössä ja tarvitsevat koneita, jotka pysyvät kehityksen kärjessä. 
Työnkulku muuttuu jatkuvasti monimutkaisemmaksi, personoidummaksi ja aikarajoitteisemmaksi. 
Aikatauluissa pysymiseen tarvitaan järjestelmiä, jotka tarjoavat jatkuvaa, nopeaa, saumatonta ja 
tulevaisuudessakin riittävää suorituskykyä sekä luotettavia työasemia, jotka pitävät käyttäjien ja asiakkaiden 
tiedot turvassa.   
 
HP:n uudet edullisen luokan työasemat HP Z2 Mini, HP Z2 Small Form Factor ja HP Z2 Tower, sekä HP EliteDesk 
800 Workstation Edition ovat maailman turvallisimpia ja hallittavimpia työasemia2. Sisäänrakennetut, täysin 
salatut HP:n turvallisuuspalvelut suojaavat laitteita tehokkaasti kehittyviltä haittaohjelmilta ensimmäisen ja 
ainoan itseään korjaavan BIOSin ja HP:n ainutlaatuisen loppukäyttäjän tietoturvan ansiosta. 
Laitteistovarmennetut tietoturvaratkaisut, kuten HP Sure Start Gen43 ja HP Sure Run4 pitävät kriittiset ohjelmat 
käynnissä, vaikka haittaohjelma yrittäisikin sammuttaa ne. Lisäksi HP:n Manageability Kit Gen 2 hallitsee 
helposti useita laitteita.  
 
Kaikki 24/7-työasemastandardien mukaan suunnitellut HP Z2 -työasemat hyödyntävät nyt Thunderbolt™-
liitäntää laitteiden nopeaan yhdistämiseen ja suosituimpien sovellusten käyttötarpeisiin. Ohjelmistojen ja 
ajureiden optimointiin on saatavilla HP Performance Advisor, ja käyttäjät voivat lisätä toimintavarmuutta 
käyttämällä Intel® Xeon®-prosessoreita ja ECC-muistia. Kustomointi-, päivitys- ja laajennusmahdollisuudet sekä 
liitäntävaihtoehdot tekevät HP Z -työasemista kannattavia hankintoja myös tulevaisuuden muuttuvia tarpeita 
ajatellen.  
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Työnkulkua dramaattisesti parantavaa suorituskykyä 
 
Nykyään työasemakäyttäjät vaativat aina vain parempaa suorituskykyä. Neljännen sukupolven edullisen luokan 
HP Z -työasemasarjaan kuuluvat seuraavat tehokkaat tuotteet:  
 
HP Z2 Mini G4 Workstation, maailman tehokkain minityöasema5 tarjoaa uskomatonta suorituskykyä 
hämmästyttävän pienessä paketissa (2,7 litraa). Edellisen sukupolven HP Z2 Miniin verrattuna grafiikkatehot 
ovat tuplaantuneet. Laitteeseen voi valita alan johtavaa visuaalista suorituskykyä NVIDIA® Quadro® P600- tai 
NVIDIA Quadro P1000 -näytönohjaimen muodossa. Vaihtoehtona on myös AMD Radeon Pro™ WX4150 -
näytönohjain. HP Z2 Mini on maailman hiljaisin minityöasema6. 
 
Sen upea, tilaa säästävä muotoilu ja kätevät kiinnitysvaihtoehdot mahdollistavat koneen sijoittamisen pöydän 
alle, näytön taakse tai telineeseen – HP Z2 Mini mahtuu 42U-telineeseen kiinnityssarjan avulla7. Joustavien 
liitäntävaihtoehtojensa ansiosta käyttäjä voi valita järjestelmäänsä perinteisiä sarjaportteja ja kytkeä 
koneeseen jopa kuusi näyttöä. Innovatiivinen design ja joustavuus antavat mahdollisuuden koota juuri itselle 
sopivimman kokonaisuuden. Maailman ainoana kuusiytimisellä Intel® Xeon® -prosessorilla varustettuna 
minityöasemana8 HP Z2 G4 Mini tarjoaa lisää luotettavuutta mahdollistamalla käytön myös järjestelmän 
kannalta kriittisissä ympäristöissä.  
 
HP Z2 Small Form Factor (SFF) G4 Workstation tuottaa 50 prosenttia enemmän suoritustehoa kuin edellisen 
sukupolven samankokoinen malli. Kuusiytiminen prosessori tarjoaa merkittävän lisän suorituskykyyn tehden 
HP Z2 SFF:stä maailman tehokkaimman SFF-työaseman9. Kustomointimahdollisuudet ovat aivan omaa 
luokkaansa: joustavat liitäntävaihtoehdot vapauttavat arvokkaita PCI-väyliä käyttöön ja tarjoavat 
mahdollisuuden valita järjestelmäänsä erikois- tai perinteisiä liitäntöjä sekä mukautua vaihtuviin tarpeisiin 
näyttöjen suhteen. 
 
Maailman laajennettavimpana yrityspuolen SFF-koneena10 HP Z2 G4 SFF on täydellinen ratkaisu räätälöitäviin 
tarpeisiin. Laitteessa on valmiina neljä PCIe-paikkaa ja kaksois-M.2-tallennuspaikka. Joustavuuden ansiosta 
laitteeseen voi valita liitäntöjä esimerkiksi verkkoa tai näyttöjä varten ilman, että tarvitsee käyttää PCIe-väylää 
tai erillisiä adaptereita. Helposti päivitettävä ja laajennettava sekä monipuolisesti asennettava HP Z2 G4 SFF 
sopii ihanteellisesti esimerkiksi tuotekehittäjille ja laitevalmistajille.  
 
HP Z2 Tower G4 Workstation, maailman tehokkain edullinen työasema11 on suunniteltu suoriutumaan 
monimutkaisista ja raskaista tehtävistä kuten rakennusten tietomalleista ja 3D-renderöinnistä uusimpien Intel® 
Core™ tai Intel® Xeon® -prosessoreiden avulla. HP Z2 Tower suoriutuu vaativista 3D-projekteista 60 prosenttia 
paremmalla grafiikkateholla kuin edellinen sukupolvi. Korkeiden kellotaajuuksien ansiosta suorituskyvystä saa 
täydet tehot irti myös raskaimpien töiden kohdalla.  
 
Muotoilussa uutta ovat edessä ja takana olevat kädensijat, joista nostamalla kone on helppo siirtää. HP Z2 
Tower on lisäksi 13 prosenttia edellisen sukupolven mallia pienempi. Toimintavarmuutta HP Z2 Towerissa ja 
SFF:ssä lisää HP:n innovatiivinen pölysuodatin, joka pitää koneen sisukset puhtaana, vaikka laite olisikin 
sijoitettu tehtaan lattialle tai konehuoneeseen. Kaksois-M.2-tallennuspaikan ansiosta koneeseen saa 
asennettua ammattilaistason tallennustilaa ja haluamiaan SED-asemia suojaamaan pääsyä omaan IP-
osoitteeseen.  
 
Lisää suorituskykyä ja ammattikäyttöön sopivaa pöytäkonetta vaativalle käyttäjälle HP:lla on tarjota HP 
EliteDesk 800 Workstation Edition. Maailman edullisin ammattikäyttöön tarkoitettu pöytäkone12 sopii 
käyttäjille, jotka haluavat päivittää laitteistonsa työasemakoneeksi ISV-sertifioiduin sovelluksin.  
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2D/3D-suunnitteluun ja luonnosteluun tarkoitettu SolidWorks- ja AutoCAD-yhteensopiva kone tarjoaa 
saumatonta ja luotettavaa suorituskykyä, johon yritysluokan PC ei pysty. Kone on valmiiksi optimoitu 
toimimaan johtavien VR-laitteiden kanssa antaen VR-kehittäjille mahdollisuuden herättää sisältönsä eloon 
NVIDIA GeForce® GTX 1080 -näytönohjainta käyttäen. HP EliteDesk 800 Workstation Edition tarjoaa myös 
työaseman asiakastuen ja runsaasti laajentamismahdollisuuksia.   
 
 
 
Hinnat ja saatavuus 

• HP Z2 Mini -työasema tulossa kauppoihin elokuussa, suositushinta alkaen 759 €. 
• HP Z2 SFF tulossa kauppoihin elokuussa, suositushinta alkaen 739 €. 
• HP Z2 Tower tulossa kauppoihin elokuussa, suositushinta alkaen 769 €. 
• HP EliteDesk 800 Workstation Edition on jo saatavilla, suositushinta alkaen 699 €. 

 

HP yrityksenä 
HP Inc. luo teknologioita, jotka tekevät elämästä parempaa kaikille, kaikkialla. HP pyrkii tuottamaan 
ällistyttäviä kokemuksia kaikilla tuotteillaan tulostimista tietokoneisiin ja palveluista ratkaisuihin. Lisätietoja 
yrityksestä: http://www.hp.com.  
 

Viitteet: 

1. Perustuen HP:n sisäiseen analyysiin ISV-sertifioiduista edullisista työasemista (heinäkuu 2018) ja prosessorin, näytönohjaimen ja muistin 
enimmäistehoon. 

2. Turvallisuus perustuu HP:n vakiona tuleviin ainutlaatuisiin ja kattaviin tietoturvaominaisuuksiin sekä HP:n Manageability Integration Kitiin, joka 
hallitsee PC:n kaikkia puolia mukaan lukien rautaa, BIOSia ja ohjelmistoja, jotka käyttävät Microsoft System Center Configuration Manageria 
25.9.2017 jälkeen myydyissä ja 7. sukupolven Intel®-prosessoreilla varustetuissa HP Desktop Workstationeissa. 

3. HP Sure Start Gen4 saatavilla HP Elite- ja HP Workstation-laitteisiin, joissa 8. sukupolven Intel®- tai AMD-prosessori. 

4. HP Sure Run saatavilla HP Z -työasemiin, joissa 8. sukupolven Intel®-prosessori. 

5. Perustuen HP:n sisäiseen analyysiin alle 3-litraisista minityöasemista, joissa on ISV-sertifioidut sovellukset, ECC-muisti ja Intel® Xeon® -neliydin- tai 
korkeampi prosessori heinäkuusta 2018 alkaen, ja prosessorin, näytönohjaimen ja muistin enimmäistehoon. 

6. Perustuen HP:n sisäiseen analyysiin melupäästöistä alle 3-litraisissa minityöasemissa, joissa on ISV-sertifioidut sovellukset, ECC-muisti ja Intel® 
Xeon® -neliydin- tai korkeampi prosessori heinäkuusta 2018 alkaen. 

 
7. Saatavana erikseen. 

8. Perustuen HP:n sisäiseen analyysiin alle 3-litraisista minityöasemista, joissa on ISV-sertifioidut sovellukset, ECC-muisti ja Intel® Xeon® -neliydin- tai 
korkeampi prosessori heinäkuusta 2018 alkaen, ja prosessorin, näytönohjaimen ja muistin enimmäistehoon. 

9. Perustuen HP:n sisäiseen analyysiin ISV-sertifioiduista SFF-koneista heinäkuusta 2018 alkaen, ja prosessorin, näytönohjaimen ja muistin 
enimmäistehoon. 

10. Perustuen HP:n sisäiseen analyysiin ISV-sertifioiduista edullisista tornityöasemista, joissa C236- ja C246-piirisarjat. Laajennettavuus perustuu 
väylien, PCIe-paikkojen, porttien sekä tuettujen virtalähteiden ja 3D-näytönohjainten määrään heinäkuussa 2018.   

11. Perustuen HP:n sisäiseen analyysiin ISV-sertifioiduista edullisista tornityöasemista heinäkuussa 2018 ja prosessorin, näytönohjaimen ja muistin 
enimmäistehoon. 

12. Perustuen HP:n sisäiseen analyysiin Windows 10 Pro -käyttöjärjestelmällä ja ISV-sertifikaateilla varustetuista yrityspöytäkoneista heinäkuussa 
2018. 

 



Tiedote 18.7.2018  
   
 

 
 

©Copyright 2018 HP Development Company, L.P. The information contained herein is 
subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set 
forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing 
herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for 
technical or editorial errors or omissions contained herein. 

4 

 

 
www.hp.com/go/newsroom 

Danelle White, HP 
+44 7500 097 859 
Danelle.white@hp.com 
 
 

  

 

 


