HP 600B -mikrotornitietokone
Älykäs suunnittelu, tyylikkään yksinkertainen
HP 600B -mikrotorni tehostaa pienyrityksen toimintaa tyylikkään tehokkaasti ja edullisesti.

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.
HP 600B -yritysmikrotornin avulla voit ottaa täyden hyödyn yritysresursseistasi. Se on tyylikäs ja tehokas
tietokone, joka ei kaada budjettiasi. Piristä työpäivääsi sulavalla muotoilulla ja luotettavalla
Intel®-tekniikalla, joka on suunniteltu vastaamaan pienyrityksesi vaatimuksiin.

Virtaviivainen, älykäs muotoilu

Uusi tyylikkäästi ja käytännöllisesti suunniteltu pöytäkone, joka on helppo ottaa käyttöön ja käyttää.
Etupaneelin kätevät USB-portit ja ääniliittimet tehostavat tietokoneen arkikäyttöä. Hyödynnä tehokasta ja
käytännöllistä suunnittelua, joka takaa työsi tuottavuuden.

Olennainen tekniikka

Hoida työasiat aina tehokkaasti luotettavan suorituskyvyn ansiosta. Laitteessa on aito Windows® 7
Professional -käyttöjärjestelmä ja luotettavat Intel®-prosessorit, -piirisarja ja -näytönohjain.

Pienyrityksille suunnatut parannukset

Luo parannusten avulla tarpeisiisi sopiva pienyritystietokone. Riippulukkosilmukan ja Kensington-lukon
kaltaiset suojausratkaisut auttavat suojaamaan tietokonettasi ja tietojasi. Esiasennetut ohjelmistot, kuten
Corel WinDVD 8, Roxio Creater 10 ja eReaders-lukuohjelma, auttavat kasvattamaan tuottavuuttasi.
(eReaders vaatii Internet-yhteyden, ja siihen liittyvät kolmannen osapuolen materiaalit on ostettava
erikseen.)
Voit myös valita laajasta HP Care Pack -palveluvalikoimasta1 suojauksen, joka on laajempi kuin normaalit
takuut.
Lisätietoja HP 600B -yritysmikrotornista osoitteessa www.hp.com.
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Koko

Mikrotorni

Käyttöjärjestelmä

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Prosessori

Intel® Pentium® G645T -suoritin ja Intel-teräväpiirtonäytönohjain (2,50 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä), Intel® Celeron® G550T -suoritin Intel-teräväpiirtonäytönohjaimella (2,20 GHz,
2 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Core™ i3-2120T -suoritin ja Intel-teräväpiirtonäytönohjain (2,6 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä) Intel® Core™ i3-3220T -suoritin ja Intel 2500
-teräväpiirtonäytönohjain (2,8 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä)

Piirisarja

Intel® H61 Express

Muisti

Enintään 8 Gt 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Muistipaikat: 2 DIMM

Sisäinen tallennustila

500 Gt, enintään 1 Tt, SATA (7 200 k/min)

Asemavaihtoehdot

Kirjoitt. SATA SuperMulti DVD -asema

Näyttöominaisuudet

Intel® HD -näytönohjain

Ääni

High Definition Audio (kaikki portit ovat streoportteja)

Tietoliikenne

Integroitu 10/100 Ethernet-ohjain

Laajennuspaikat

1 6-in-1-muistikorttilukija

Portit ja liittimet

6 USB 2.0 -porttia; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 äänen linjalähtö; 1 kuulokeliitäntä; 1 äänitulo; 2 mikrofonitulo

Syöttölaite

HP Value -USB-näppäimistö
HP:n optinen USB-hiiri

Ohjelmisto

Esiasennettu Microsoft Office 2010 Home and Business (täyden Office 2010 -ohjelmiston aktivointi edellyttää tuotetunnuksen hankintaa) (valinnainen); Esiasennettu Microsoft
Office 2010 Professional (täyden Office 2010 -ohjelmiston aktivointi edellyttää tuotetunnuksen hankintaa) (valinnainen); Norton Internet Security 2012 (60 päivän kokeilujakso)

Mitat

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

Paino

Paino alkaen 5,2 kg
Tarkka paino riippuu kokoonpanosta

Virta

Ulkoinen 90 W:n verkkovirtalaite

Laajennusratkaisut

1 6-in-1-muistikorttilukija Yksi 13,3 cm (5,25") Yksi 8,9 cm (3,5")

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu, joka sisältää yhden vuoden takuun osille ja työlle sekä asiakkaan luona tapahtuvan huollon. Ehdot vaihtelevat maittain.

1 HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuita laajemmat palvelut. Valitse

oikea palvelutaso HP-tuotteellesi käyttämällä HP Care Pack -palveluiden L ookup-työkalua osoitteessa www.hp.com/go/lookuptool. Tuotekohtaista lisätietoa HP Care Pack -palveluista on saatavilla osoitteesta www.hp.com/hps/carepack
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yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän
julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta
kaikkia Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://windows.microsoft.com/fi-FI/ Intel, Core ja Pentium ovat Intel
Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.Lue

lisää osoitteessa www.hp.eu/desktops
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n langaton 802.11 b/g/n PCIe -kortti

Koska verkkokaapeleita ei enää tarvita, työtilojen järjestely langatonta verkkoa käyttävissä toimistoissa tai käyttäjien
lisääminen verkkoihin HP:n langatonta 802.11 b/g/n PCIe -korttia käyttäen onnistuu huomattavasti aiempaa joustavammin.

Tuotenumero: FH971AA

HP Thin USB-kaiuttimet

HP:n ohuet USB-kaiuttimet tuottavat rikkaan äänenlaadun ja ovat erinomainen kaiutinratkaisu yrityskäyttäjille.

HP:n avainkaapelilukko

HP:n avainkaapelilukko on suunniteltu käytettäväksi normaalien lukkopaikkojen kanssa, jollaisia on kannettavissa,
telakointiasemissa, pöytäkoneissa, litteissä näytöissä, tulostimissa ja projektoreissa. Suojaa arvokkaat IT-laitteet 1,83 m:n
vinyylipäällysteisestä, galvanoidusta lentokoneteollisuusluokan teräsvaijerista koostuvalla lukolla, jonka voit kiertää minkä
tahansa kiinteän esineen ympäri ja kiinnittää sitten lukittavaan tietokoneeseen tai laitteeseen. Lukossa on painonappiin
perustuva lukitusmekanismi ja erillinen avain (ja vara-avain), jolla kaapelilukko avataan. Mukana toimitetaan myös pieni
tarrahihna, jonka avulla voit kerätä kaapelin ja säätää sen pituutta.

Tuotenumero: KK912AA

Tuotenumero: BV411AA

HP Virtual Rooms (enintään 5 henkeä
yhdessä kokouksessa) -käyttöoikeus

Luo yhteys internetin kautta mistä tahansa ja vedä tiimikokoukset, asiakastapaamiset ja koulutukset yhdessä kätevässä
verkkosijainnissa.

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: WF722A

Tuotenumero: U6578E
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