HP 600B microtower pc
Intelligent design, elegant og enkelt
Få fuldt udbytte af din mindre virksomheds ressourcer med stilfuld effektivitet – til en pris, der ikke sprænger budgettet.

HP anbefaler Windows.
Lad HP 600B Microtower Business-pc hjælpe dig med at få fuldt udbytte af din virksomheds ressourcer med
stilfuld effektivitet – til en pris, der ikke sprænger budgettet. Gør din arbejdsdag sjovere med et elegant
design og den anerkendte Intel® teknologi, der er udviklet til at passe til din mindre virksomheds behov.

Enkelt og intelligent design

Et helt nyt stilfuldt og funktionelt design, som er nemt at klargøre og nemt at bruge. Den praktiske
frontadgang til USB- og lydporte gør dit daglige arbejde ved computeren nemmere. Begynd at arbejde med
det samme, takket være det effektive design og de funktionaliteter, du har brug for til at kunne arbejde
effektivt fra dag 1.

Grundlæggende teknologi

Håndter din mindre forretning effektivt med en stærk ydeevne, som du kan stole på. Udstyret med et
originalt Windows® 7 Professional-operativsystem og anerkendte Intel® processorer, chipsæt og grafikkort.

Forbedringer til mindre virksomheder

Udvidelser hjælper med at oprette en pc til små virksomheder for at få mest muligt ud af dine ressourcer.
Integrerede sikkerhedsekstraudstyr som f.eks. en hængelås og understøttelse af Kensington-lås hjælper
med til at beskytte din fysiske ejendom og dine data. En nyttig blanding af forudinstalleret software hjælper
dig til at blive produktiv i en fart – herunder Corel WinDVD 8, Roxio Creater 10 og eReaders (kræver
internetadgang. Tredjepartsmaterialer sælges separat) til de nyeste bøger, magasiner og aviser.
Du kan også vælge en udvidet garanti blandt vores mange HP Care Pack Services1, så produktet er endnu
bedre beskyttet.
Du kan få flere oplysninger om HP 600B Microtower Business-pc på www.hp.com .
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HP anbefaler Windows.

Formfaktor

Microtower

Operativsystem

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Processor

Intel® Pentium® G645T med Intel HD-grafikkort (2,50 GHz, 3 MB cache, 2 kerner), Intel® Celeron® G550T med Intel HD-grafikkort (2,20 GHz, 2 MB cache, 2 kerner), Intel® Core™
i3-2120T med Intel HD-grafik (2,6 GHz, 3 MB cache, 2 kerner) Intel® Core™ i3-3220T med Intel HD-grafikkort 2500 (2,8 GHz, 3 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Intel® H61 Express

RAM

Op til 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Hukommelsessokler: 2 DIMM

Internt lager

500 GB, op til 1 TB, SATA (7200 o/m)

Flytbare medier

SATA SuperMulti dvd-brænder

Grafik

Intel HD-grafik

Lyd

High Definition-lyd (alle porte er stereo)

Kommunikation

Integreret 10/100 Ethernet-controller

Udvidelsessokler

1 6-i-1 mediekortlæser

Porte og stik

6 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 lydudgang; 1 hovedtelefon; 1 lydindgang; 2 mikrofonstik

Inputenhed

HP Value USB-tastatur
HP Optisk USB-mus

Software

Microsoft Office 2010 Home og Business er indlæst (kræver køb af produktnøgle for at aktivere den fulde Office 2010-pakke) (tilbehør); Microsoft Office 2010 Professional er indlæst
(kræver køb af produktnøgle for at aktivere den fulde Office 2010-pakke) (tilbehør); Norton Internet Security 2012 (60-dages prøve)

Mål

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

Vægt

Fra 5,2 kg
Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen

Strøm

Ekstern 90 W-strømadapter

Udvidelsesløsninger

1 6-i-1 mediekortlæser Et 13,3 cm (5,25") Ét 8,9 cm (3,5")

Garanti

1 års begrænset garanti, inklusive 1 års reservedele, arbejdskraft og service på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land.

1 Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af den geografiske placering. Service begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. HP Care Pack Services forlænger servicekontrakten ud

over standardgarantien. Brug HP Care Pack Services L ookup-værktøjet på www.hp.com/go/lookuptool, til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt. Du kan læse mere om HP Care Pack Services på www.hp.com/hps/carepack.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i
de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte
funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker er deres respektive ejeres ejendom.Få mere at vide på

www.hp.eu/desktops
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Wireless 802.11 b/g/n PCIe-kort

Ved at fjerne behovet for netværkskabler kan du opnå en kraftig øgning af fleksibiliteten, når du skifter arbejdsområdelayout i
trådløse kontormiljøer eller tilføjer brugere til eksisterende netværk med HP Wireless 802.11 b/g/n PCIe-kortet.

Produktnummer: FH971AA

Tynde HP-højtalere (strøm fra
USB-stik)

De tynde HP højttalere, der får strøm via USB-stikket, giver kvalitetslyd og er en god stereoløsning til forretningsbrugere.

HP kabellås med nøgle

HP-kabellåsen med nøgle er beregnet til standard låseslots som dem, der findes på bærbare, dockingstationer, stationære
pc'er, fladskærme, printere eller projektorer. Beskyt din værdifulde it-hardware med denne lås, som består af 1,83 m
vinylbelagt, galvaniseret stålkabel (det samme stål, som bruges i fly), der føres rundt om en stationær genstand og herefter
sluttes til den computer eller enhed, der skal låses fast. Låsen har en trykknapmekanisme og en unik nøgle (ekstranøgle
medfølger) til åbning af kablet. Der følger endvidere en lille Velcro-strop med, så kablets længde kan justeres.

Produktnummer: KK912AA

Produktnummer: BV411AA

HP Virtual Rooms (op til 5 personer i ét
møde) licens

Opret forbindelse overalt med internetforbindelse, og afhold gruppemøder, kundebriefings samt undervisning via ét praktisk
online sted.

3 års service onsite næste hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke kan
løses via fjernsupport.

Produktnummer: WF722A

Produktnummer: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i
de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte
funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker er deres respektive ejeres ejendom.Få mere at vide på www.hp.eu/hpoptions
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