Počítač Microtower HP 600B
Chytré provedení a jednoduchý styl
Využijte firemního rozpočtu naplno a pořiďte si stylový a výkonný počítač, který nezatíží vaše bankovní konto.

Společnost HP doporučuje systém Windows.
S firemním počítačem HP 600B Microtower získáte stylové zařízení splňující všechny vaše požadavky, aniž
by přitom zruinovalo váš bankovní účet. Zrychlete si práci díky stylovým počítačům s osvědčenou
technologií Intel®, která plně odpovídá nárokům malých společností.

Stylový a inteligentní design

Zbrusu nové, stylové a zároveň funkční provedení usnadňuje instalaci i používání. Porty USB a zvukové porty
jsou umístěny na přední straně počítače, takže k nim budete mít vždy pohodlný přístup. Díky efektivnímu a
funkčnímu provedení budete moci zařízení využít ihned po vybalení.

Důležité technologie

S výkonným a spolehlivým počítačem můžete chod své společnosti spravovat bez nejmenších problémů.
Zařízení jsou vybavena osvědčenými procesory, čipovými sadami a grafickými kartami Intel® a je v nich
nainstalován originální systém Windows® 7 Professional.

To pravé pro malou firmu

Díky možnostem rozšíření si můžete vytvořit malý, avšak výkonný počítač, který splní všechna vaše
očekávání. O ochranu samotného zařízení a dat v něm uložených se postarají integrované bezpečnostní
prostředky, jako zámek Kensington L ock, který lze připojit k otvoru pro zámek. Navíc můžete využít
užitečný předinstalovaný software, jako například aplikace Corel WinDVD 8, Roxio Creater 10 nebo čtečky
elektronických knih, časopisů a novin. (Je nutné disponovat připojením k internetu. Zboží prodávané třetími
stranami je nutné zakoupit samostatně.)
Můžete si rovněž vybrat z nabídky služeb HP Care Pack1 a získat ke standardní záruce další ochranu.
Více informací o firemním počítači HP 600B Microtower naleznete na stránkách www.hp.com.

Počítač Microtower HP 600B

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Provedení

Provedení microtower

Operační systém

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Procesor

Procesor Intel® Pentium® G645T s grafickou kartou Intel HD (2,50 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor Intel® Celeron® G550T s grafickou kartou Intel HD (2,20 GHz, 2 MB
mezipaměti, 2 jádra); Procesor Intel® Core™ i3-2120T s grafickou kartou Intel HD (2,6 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra) Procesor Intel® Core™ i3-3220T s grafickou kartou Intel HD
2500 (2,8 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Intel® H61 Express

Paměť

Max. 8 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Paměťové sloty: 2 sloty DIMM

Interní paměť

500 GB, max. 1 TB, SATA (7 200 ot./min)

Vyjímatelná média

Zapisovací jednotka SATA SuperMulti DVD

Grafická karta

Grafická karta Intel HD

Zvuk

Zvuk ve vysokém rozlišení (všechny porty jsou stereofonní)

Komunikace

Integrovaný ethernetový adaptér 10/100

Rozšiřující sloty

1 čtečka paměťových karet 6 v 1

Porty a konektory

6 portů USB 2.0; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 zvukový linkový výstup; 1 výstup pro sluchátka; 1 zvukový vstup; 2 vstupy pro mikrofon

Vstupní zařízení

Klávesnice HP USB Value
Optická myš HP pro rozhraní USB

Software

Předinstalovaná sada Microsoft Office 2010 Home and Business (k aktivaci plné verze sady Office 2010 je nutné zakoupit klíč Product Key) (volitelně); Předinstalovaná sada Microsoft
Office 2010 Professional (k aktivaci plné verze sady Office 2010 je nutné zakoupit klíč Product Key) (volitelně); Norton Internet Security 2012 (60denní zkušební verze)

Rozměry

35,5 x 38,8 x 16,3 cm

Hmotnost

Základní hmotnost 5,2 kg
Přesná hmotnost závisí na konkrétní sestavě.

Napájení

Externí napájecí adaptér 90 W

Možnosti rozšíření

1 čtečka paměťových karet 6 v 1 Jeden 13,3 cm (5,25") Jeden 8,9 cm (3,5")

Záruka

Jednoletá omezená záruka, včetně 1leté záruky na náhradní díly a práci, a odezva na místě. Podmínky záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit.

1 Úroveň služeb a doba odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Služba je zahájena k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit některá omezení. Balík služeb HP Care Pack rozšiřuje servisní smlouvy o nadstandardní

záruční podmínky. Zvolit správnou úroveň služeb pro váš produkt HP vám pomůže nástroj HP Care Pack Services L ookup Tool na webu www.hp.com/go/lookuptool. Další informace o službách HP Care Pack k jednotlivým produktům naleznete
na adrese www.hp.com/hps/carepack

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky
na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených
informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systémů Windows 8 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ Intel, Core a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA
a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.Více informací na www.hp.eu/desktops
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Karta pro bezdrát. připoj. HP 802.11
b/g/n PCIe

Díky možnosti bezdrátového připojení k síti lze výrazně zvýšit flexibilitu při změně rozvržení pracovních míst v bezdrátových
kancelářských prostředích nebo při přidávání uživatelů k existujícím sítím s kartou HP Wireless 802.11 b/g/n PCIe.

Reproduktory HP Thin s napájením
z USB

Tenké reproduktory HP napájené přes port USB produkují bohatý, vysoce kvalitní zvuk a jsou velmi vhodné pro profesionální
uživatele.

Lankový zámek HP Keyed

Lankový zámek HP Keyed je určen pro použití se standardním slotem zámku, kterým jsou vybaveny notebooky, dokovací
stanice, stolní počítače, monitory, tiskárny či projektory. Obtočte tento zámek s 1,83 m dlouhým galvanizovaným ocelovým
kabelem s vinylovým povrchem kolem nějakého zabezpečeného objektu a poté jej připojte k počítači nebo zařízení , které
chcete chránit. Zámek je vybaven mechanizmem uzamčení stisknutím jediného tlačítka a jedinečným klíčem (včetně klíče
náhradního) pro odemčení kabelu. Délku kabelu je možné nastavit podle potřeby možné pomocí připojeného suchého zipu.

Produktové číslo: FH971AA

Produktové číslo: KK912AA

Produktové číslo: BV411AA

Licence pro virtuální místnost HP
Virtual Rooms (až 5 osob na jednom
setkání)

Pořádejte týmové schůzky, prezentace pro zákazníky či školení na jediném místě online – odkudkoli, kde máte k dispozici
připojení k internetu.

3letá záruka, další pracovní den u
zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti
HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: WF722A

Produktové číslo: U6578E
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na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených
informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systémů Windows 8 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
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