HP 600B Microtower PC
Έξυπνη σχεδίαση, κομψότητα και απλότητα
Αξιοποιήστε στο έπακρο τους πόρους της μικρής σας επιχείρησης με στυλ και αποδοτικότητα, σε τιμή που δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό σας.

Η HP συνιστά Windows.
Με τον επαγγελματικό υπολογιστή HP 600B Microtower μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τους
πόρους της επιχείρησής σας με στυλ και αποδοτικότητα, σε τιμή που δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό
σας. Δώστε ζωντάνια στην ημέρα σας με τη λεπτή σχεδίαση και την αναγνωρισμένη τεχνολογία Intel® που
έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στις ανάγκες της μικρής σας επιχείρησης.

Λεπτή και κομψή σχεδίαση

Εντελώς νέα σχεδίαση, κομψή και λειτουργική για εύκολη εγκατάσταση και χρήση. Εύκολη πρόσβαση από
την μπροστινή πλευρά σε θύρες USB και ήχου που καθιστούν εύχρηστη την τεχνολογία που
χρησιμοποιείτε στις καθημερινές σας εργασίες. Ξεκινήστε να εργάζεστε αμέσως χάρη στην
αποτελεσματική σχεδίαση και λειτουργικότητα που χρειάζεστε από την πρώτη ημέρα.

Τεχνολογία ζωτικής σημασίας

Χειριστείτε τη μικρή σας επιχείρηση αποτελεσματικά, με αξιόπιστη απόδοση στην οποία μπορείτε να
βασίζεστε. Με αυθεντικά Windows® 7 Professional και αναγνωρισμένους επεξεργαστές Intel®, chipset και
κάρτα γραφικών.

Βελτιώσεις για μικρές επιχειρήσεις

Οι βελτιώσεις σάς βοηθούν να δημιουργήσετε έναν μικρό επαγγελματικό υπολογιστή ώστε να
αξιοποιήσετε στο έπακρο τους πόρους σας. Οι ενσωματωμένες επιλογές ασφαλείας όπως ο δακτύλιος
κλειδώματος και η υποστήριξη κλειδαριάς Kensington σας βοηθούν να προστατέψετε την περιουσία και
τα δεδομένα σας. Γίνετε γρήγορα παραγωγικοί χάρη στο προεγκατεστημένο λογισμικό, όπως Corel
WinDVD 8, Roxio Creater 10 και eReaders (απαιτείται πρόσβαση στο Internet, τα υλικά τρίτων
κατασκευαστών πωλούνται ξεχωριστά) για τα τελευταία βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από μια σειρά υπηρεσιών HP Care Pack1 για να επεκτείνετε την προστασία
πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον επαγγελματικό υπολογιστή HP 600B Microtower,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com.
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Η HP συνιστά Windows.

Μορφή

Microtower

Λειτουργικό σύστημα

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Επεξεργαστής

Intel® Pentium® G645T με γραφικά Intel HD (2,50 GHz, 3 MB cache, 2 πυρήνες), Intel® Celeron® G550T με γραφικά Intel HD (2,20 GHz, 2 MB cache, 2 πυρήνες), Intel® Core™ i3-2120T
με γραφικά Intel HD (2,6 GHz, 3 MB cache, 2 πυρήνες), Intel® Core™ i3-3220T με γραφικά Intel HD 2500 (2,8 GHz, 3 MB cache, 2 πυρήνες)

Chipset

Intel® H61 Express

Μνήµη

Έως 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Υποδοχές μνήμης: 2 DIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

500 GB, έως 1 TB, SATA (7200 rpm)

Αποσπώμενα μέσα

Μονάδα εγγραφής SATA SuperMulti DVD

Γραφικά

Γραφικά Intel HD

Ήχος

Ήχος υψηλής πιστότητας (όλες οι θύρες είναι στερεοφωνικές)

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένος ελεγκτής 10/100 Ethernet

Υποδοχές επέκτασης

1 συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων 6 σε 1

Θύρες και υποδοχές

6 USB 2.0, 1 DVI-D, 1 RJ-45, 1 VGA, 1 έξοδος ήχου, 1 ακουστικών, 1 είσοδος ήχου, 2 είσοδοι μικροφώνου

Συσκευή εισόδου

Πληκτρολόγιο HP USB Value
Οπτικό ποντίκι USB HP

Λογισμικό

Προφορτωμένο Microsoft Office 2010 Home και Business (απαιτείται η αγορά κλειδιού προϊόντος για την ενεργοποίηση της πλήρους σουίτας του Office 2010) (προαιρετικά),
προφορτωμένο Microsoft Office 2010 Professional (απαιτείται η αγορά κλειδιού προϊόντος για την ενεργοποίηση της πλήρους σουίτας του Office 2010) (προαιρετικά), Norton
Internet Security 2012 (δοκιμαστική έκδοση 60 ημερών)

Διαστάσεις

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

Βάρος

Από 5,2 kg
Το ακριβές βάρος εξαρτάται από τη διαμόρφωση

Ισχύς

Εξωτερικό τροφοδοτικό 90 W

Λύσεις επέκτασης

1 συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων 6 σε 1 Μία 13,3 cm (5,25") Ένα 8,9 cm (3,5")

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου εξυπηρέτηση για 1 έτος. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

1 Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης για τις υπηρεσίες HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Οι

υπηρεσίες HP Care Pack επεκτείνουν τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις. Για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσίας για το προϊόν HP που διαθέτετε, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναζήτησης
υπηρεσιών HP Care Pack στη διεύθυνση www.hp.com/go/lookuptool. Στη διεύθυνση www.hp.com/hps/carepack θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες HP Care Pack ανά προϊόν

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο
του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα
μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Οι
ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/desktops
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Η HP συνιστά Windows.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Κάρτα HP Wireless 802.11 b/g/n PCIe

Καταργώντας την ανάγκη για δικτυακή καλωδίωση αυξάνεται σημαντικά η ευελιξία της διάταξης του χώρου εργασίας σε
περιβάλλοντα γραφείου με δυνατότητα ασύρματης λειτουργίας. Ακόμα, διευκολύνεται η προσθήκη χρηστών σε υπάρχοντα
δίκτυα με την κάρτα HP Wireless 802.11 b/g/n PCIe.

Αριθμός προϊόντος: FH971AA

Λεπτά ηχεία HP με τροφοδοσία μέσω
USB

Τα ηχεία HP Thin που τροφοδοτούνται μέσω της θύρας USB παράγουν ήχο υψηλής ποιότητας, αποτελώντας μια εξαιρετική
λύση στερεοφωνικών ηχείων για επαγγελματίες χρήστες.

Κλειδαριά καλωδίου με κλειδί HP

Η κλειδαριά καλωδίου με κλειδί HP έχει σχεδιαστεί για χρήση με τυπικές υποδοχές κλειδαριάς, όπως αυτές που υπάρχουν
σε φορητούς υπολογιστές, σταθμούς επιτραπέζιας σύνδεσης, επιτραπέζιους υπολογιστές, επίπεδες οθόνες, εκτυπωτές ή
προβολείς. Ασφαλίστε το πολύτιμο υλικό IT με αυτή την κλειδαριά που αποτελείται από καλώδιο 6,00’ (1,83 m) από
γαλβανισμένο, ανθεκτικό ατσάλι που χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική με επίστρωση βινυλίου, το οποίο μπορείτε να
τυλίξετε γύρω από οποιοδήποτε σταθερό αντικείμενο και στη συνέχεια να το συνδέσετε στον υπολογιστή ή τη συσκευή
που θέλετε να κλειδώσετε. Η κλειδαριά διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος με κουμπί κι ένα μοναδικό κλειδί (καθώς και ένα
εφεδρικό κλειδί) που ξεκλειδώνει το καλώδιο. Περιλαμβάνεται επίσης ένα μικρό λουρί Velcro που βοηθά στη διαχείριση ή τη
ρύθμιση του μήκους του καλωδίου κατά την τοποθέτηση και χρήση του.

Αριθμός προϊόντος: KK912AA

Αριθμός προϊόντος: BV411AA

HP Virtual Rooms (up to 5 people in one
meeting) License

Συνδεθείτε από οπουδήποτε μέσω πρόσβασης στο Internet για να πραγματοποιήσετε ομαδικές συσκέψεις, ενημερώσεις
πελατών και εκπαιδευτικά σεμινάρια από μία βολική online τοποθεσία.

Τρία έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP
για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.

Αριθμός προϊόντος: WF722A

Αριθμός προϊόντος: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο
του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα
μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Οι
ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/hpoptions
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