
HP onthult 's werelds krachtigste instap-
workstations
Nieuwe HP Z-serie biedt ongeëvenaarde prestaties,
uitbreidingsmogelijkheden en beveiliging

Amstelveen, 18 juli 2018 - HP Inc. onthult vandaag 's werelds krachtigste instapmodel

workstations1. De nieuwe lijn workstations is uitermate geschikt voor productontwerpers,

architecten, creatieve professionals, OEM's, opleiders en financiële- en kantoormedewerkers.

De gewaagde nieuwe HP Z Workstation-serie maakt zakelijke workflows productiever en levert

krachtige en kostenefficiënte prestaties met software-gecertificeerde ervaringen, zonder hier

grafische kracht, uitbreidbaarheid, een naadloze ervaring of beveiliging voor op te offeren.



"Wat wij het vaakst horen van creatieve professionals en andere power users, is de behoefte

aan pc's met hogere prestaties die gebouwd zijn om aan hun behoeften te voldoen. Ons nieuwe

HP Z-portfolio voldoet aan deze vraag en bevat het krachtigste instapmodel workstations ter

wereld", zegt Gwen Coble, directeur Workstations, Thin Clients, Retail Solutions en Immersive

Computing, bij HP Inc. EMEA. "Door de combinatie van superieure grafische prestaties,

flexibele configuratiemogelijkheden en geïntegreerde software-ervaringen in 's werelds meest

veilige desktop workstations2, is de nieuwe HP Z-serie aandachtig ontworpen om creativiteit

te ontketenen, de productiviteit te maximaliseren en toekomstige workflows opnieuw uit te

vinden.”

 

Workstationgebruikers ervaren snelle wijzigingen van workflows, waarbij hardware en

technologie nodig zijn om gelijke tred te kunnen houden. De workflows worden steeds

complexer, specifieker en meer tijdsgebonden. Om op schema te blijven, hebben gebruikers

systemen nodig die continu snelle, naadloze en toekomstbestendige prestaties bieden, evenals

betrouwbare workstations die gegevens kunnen beschermen en veilig houden.

 



De nieuwe HP workstations, de HP Z2 Mini, HP Z2 Small Form Factor en HP Z2 Tower, evenals

de HP EliteDesk 800 Workstation Edition zijn 's werelds meest veilige en makkelijk te beheren

workstations2. Ingebouwde end-to-end HP-beveiligingsservices bieden goede bescherming

tegen ontwikkelende malwaredreigingen met de eerste en enige zelfherstellende BIOS en de

unieke HP endpoint-beveiligingscontroller. Klanten krijgen krachtige bescherming door

hardware-gebaseerde beveiligingsoplossingen, waaronder HP Sure Start Gen43 en HP Sure

Run4, die helpen vitale processen draaiende te houden, zelfs als malware ze probeert te

stoppen. Bovendien beheert HP's Manageability Kit Gen 2 eenvoudig meerdere apparaten.

 

Alle HP Z2-workstations, die zijn ontworpen om te voldoen aan de normen voor 24/7

workstationbetrouwbaarheid, beschikken nu over een Thunderbolt™-verbinding voor snelle

koppeling en een uitgebreide reeks aan certificeringen voor de meest populaire toepassingen.

HP Performance Advisor is beschikbaar om software en drivers te optimaliseren en klanten

kunnen Intel® Xeon®-processors en ECC-geheugen inzetten voor extra betrouwbaarheid. De

customisatie, uitbreidingsmogelijkheden, upgrades van prestaties en I/O-opties zorgen ervoor

dat HP Z Workstation-aankopen klaar voor de toekomst zijn.

 

Prestaties om workflows drastisch te verbeteren

http://www.hp.com/go/edwe800
http://www.hp.com/go/z2tower
http://www.hp.com/go/z2sff
http://www.hp.com/go/z2mini


Tegenwoordig eisen workstationgebruikers versnelde prestaties om workflows drastisch te

verbeteren. Deze vierde generatie HP Z Workstation-familie bevat de volgende producten:

 

HP Z2 Mini G4 Workstation, 's werelds krachtigste mini-workstation5, levert prestaties van het

hoogste niveau in een opmerkelijk klein pakket (2,7 liter volume). Vergeleken met de HP Z2

Mini van de vorige generatie, heeft deze twee keer zoveel grafische kracht. Klanten zullen

toonaangevende visuele computerprestaties van de NVIDIA® Quadro® P600 of NVIDIA

Quadro P1000 GPU ervaren. Daarnaast is er de optie voor AMD Radeon Pro ™ WX4150-

graphics. De muisstille HP Z2 Mini is 's werelds eerste en stilste mini-workstation6.

 

Het verbluffende, veelzijdige, ruimtebesparende ontwerp biedt gebruikers de flexibiliteit om

hem onder een bureau te plaatsen, achter een display of in een rek – er passen 56 HP Z2 Mini-

workstations in een standaard 42U-rek met de speciale beugelmontage7. Met zijn flexibele I/O

kunnen gebruikers het systeem configureren voor connectiviteit van verouderde seriële poorten,

evenals ondersteuning voor maximaal zes schermen voor randapparatuur en

weergaveconnectiviteit. Het innovatieve ontwerp en de flexibiliteit stellen gebruikers ook in

staat om hun ideale opstelling te creëren – van de trading desk tot de werkvloer en het

datacenter. Voor extra betrouwbaarheid stelt de HP Z2 G4 Mini, 's werelds enige mini-

workstation met zes core Intel® Xeon® Processors8, klanten in staat om deze met vertrouwen

in cruciale omgevingen in te zetten.

 

HP Z2 Small Form Factor (SFF) G4 Workstation levert 50 procent meer rekenkracht dan de

vorige generatie in exact hetzelfde, supercompacte formaat. De zes core CPU biedt aanzienlijke

prestatieverbeteringen, waardoor de HP Z2 SFF 's werelds krachtigste workstation met kleine

form factor9 is. De HP Z2 SFF brengt customisate naar een hoger niveau met de flexibele I/O-

opties die waardevolle PCIe-slots vrijmaken en customisatie-mogelijkheden biedt voor oudere

of gespecialiseerde apparatuur en voor het veranderen van de display-behoeften.

http://www.hp.com/go/z2sff
http://www.hp.com/go/z2mini


 

Als 's werelds meest uitbreidbare zakelijke SFF PC¹ , is de HP Z2 G4 SFF de perfecte

hardware-oplossing voor customisatiebehoeften. Het wordt geleverd met vier PCIe-slots en

dubbele M.2-opslagslots. Dankzij de flexibele I/O-optie kunnen gebruikers de netwerk-, I/O- of

displaybehoeften aanpassen zonder PCIe-slots te gebruiken of externe adapters toe te voegen.

Met dergelijke uitbreidbare prestaties en uitbreidingsmogelijkheden, evenals veelzijdige

montage- en installatieopties, is de Z2 SFF uitermate geschikt voor AEC, productontwikkelaars

en krachtige OEM-gebruikers.

 

HP Z2 Tower G4 Workstation, 's werelds krachtigste instapmodel workstation11, is ontworpen

om complexe workloads aan te pakken, zoals BIM en rendering met Ultra 3D-graphics en de

nieuwste Intel® Core ™ of Intel® Xeon®-processors. De HP Z2 Tower is uitgerust om

veeleisende 3D-projecten aan te kunnen met meer dan 60 procent meer grafische kracht dan de

vorige generatie. Met hoge kloksnelheden kunnen gebruikers volledige, ongeremde prestaties

krijgen, zelfs met de zwaarste werklast.

 

http://www.hp.com/go/z2tower


Het nieuwe ontwerp heeft voorste en achterste randen, zodat gebruikers het systeem eenvoudig

van locatie naar locatie kunnen verplaatsen en is 13 procent kleiner dan de vorige generatie. Om

de betrouwbaarheid te verhogen bieden de HP Z2 Tower en de SFF, HP’s innovatieve optionele

stoffilter aan om het systeem schoon te houden terwijl deze op de fabrieksvloer of in een

machine-omgeving is. Met dubbele M.2-opslagslots kunnen gebruikers de pro-grade opslag en

optionele, zelfversleutelende schijven installeren om te zorgen dat waardevolle data niet kan

worden gebruikt.

 

Voor veeleisende pc-gebruikers die hun prestaties willen verbeteren en een professionele

gecertificeerde desktop willen hebben, biedt HP de HP EliteDesk 800 Workstation Edition. Als

's werelds meest betaalbare professioneel gecertificeerde commerciële desktop12, is het ideaal

voor gebruikers die willen upgraden naar een workstation-class desktop met een geïntegreerde

ISV-gecertificeerde toepassingservaring.

 

Ontworpen voor 2D- en 3D-design en drafting, biedt deze door SolidWorks en AutoCAD

goedgekeurde desktop naadloze, betrouwbare prestaties die niet beschikbaar zijn op een

zakelijke pc. Het is ook out-of-the-box geoptimaliseerd voor toonaangevende VR-engines,

waardoor VR-ontwikkelaars hun content tot leven kunnen brengen met NVIDIA GeForce®

GTX 1080. De HP EliteDesk 800 Workstation Edition bevat een gespecialiseerde klantendienst

voor workstations en brede uitbreidingsmogelijkheden.

 

http://www.hp.com/go/edwe800


Prijzen en beschikbaarheid

•         HP Z2 Mini Workstation zal naar verwachting in augustus beschikbaar zijn in Nederland,

vanaf € 759.

•         HP Z2 Small Form Factor Workstation zal naar verwachting in augustus beschikbaar zijn

in Nederland, vanaf € 739.

•         HP Z2 Tower Workstation zal naar verwachting in augustus beschikbaar zijn in

Nederland, vanaf € 769.

•         HP EliteDesk 800 Workstation Edition is reeds in Nederland beschikbaar, vanaf € 699.

                                                                  

Over HP

HP Inc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt, overal. Via ons portfolio

van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen en services, ontwikkelen we ervaringen die je

blijven verbazen. Meer informatie over HP Inc. is beschikbaar op http://www.hp.com/nl.HP

opent ‘Elite Experience’ in zakencentrum Amsterdam

http://www8.hp.com/nl/nl/home.html


OVER HP NEDERLAND

HP Inc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd en overal. Met ons portfolio van
printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen en diensten, creëren wij belevingen die indruk maken. Meer
informatie over HP (NYSE: HPQ) is beschikbaar op www.hp.nl.
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