HP 600B mikrotorony számítógép
Elegánsan egyszerű, intelligens kialakítás
A stílusos hatékonyság lehetővé teszi az üzleti erőforrások teljes kiaknázását, baráti áron.

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.
A HP 600B mikrotorony kivitelű üzleti számítógép stílusos hatékonyságával lehetővé teszi az üzleti
erőforrások teljes kiaknázását, baráti áron. A kisvállalkozási igényekhez szabott, kecses kialakítás és bevált
Intel® technológia felpezsdíti a munkanapokat.

Kecses, intelligens kialakítás

Könnyen telepíthető és könnyen használható, elegáns és funkcionális vadonatúj kialakítás. A kényelmesen,
elölről elérhető USB- és hangcsatlakozók révén kézre eső lehet a napi számítógép-használathoz szükséges
technológia. Már az első naptól kezdődően elvárható, hatékony működés és hatékony kialakítás.

Alapvető technológia

A mindig megbízható teljesítmény hatékony kisvállalati alkalmazhatóságot biztosít. Eredeti Windows® 7
Professional operációs rendszerrel és bevált Intel® processzorokkal, lapkakészlettel és grafikus rendszerrel
rendelkezik.

Kisvállalati továbbfejlesztések

A továbbfejlesztések révén az erőforrásokat legjobban kiaknázó kisvállalati számítógép állítható össze. A
fizikai tulajdon és az adatok védelmét beépített biztonsági megoldások, például lakatzáras kábel és
Kensington zár segíti. A termelékenység gyors megvalósítását előtelepített szoftverek hasznos
összeállítása szolgálja, benne Corel WinDVD 8, Roxio Creater 10 és eReaders (Internet hozzáférést igényel.
Külső cégek anyagai külön vásárolhatók meg.) a legújabb könyvek, magazinok és újságok számára.
Az alapértelmezett garancián túli védelemhez a HP Care Pack szolgáltatások1 széles választéka is
rendelkezésre áll.
A HP 600B mikrotorony kivitelű üzleti számítógéppel kapcsolatos további információkért keresse fel
webhelyünket: www.hp.com.

HP 600B mikrotorony számítógép

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Helyigény

Mikrotorony

Operációs rendszer

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Processzor

Intel® Pentium® G645T Intel HD Graphics kártyával (2,50 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Celeron® G550T Intel HD Graphics kártyával (2,20 GHz, 2 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel®
Core™ i3-2120T Intel HD grafikus vezérlővel (2,6 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i3-3220T Intel HD Graphics 2500 kártyával (2,8 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)

Lapkakészlet

Intel® H61 Express

Memória

Legfeljebb 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Memória bővítőhelyek: 2 DIMM

Belső tárolás

500 GB, legfeljebb 1 TB, SATA (7200 f/p)

Cserélhető hordozók

SATA SuperMulti DVD-író

Grafikus rendszer

Intel HD grafikus rsz.

Hangeszközök

Nagy felbontású hangrendszer (az összes port sztereó)

Kommunikáció

Beépített 10/100 Ethernet hálózati vezérlő

Bővítőhelyek

1 db 6 az 1-ben memóriakártya-olvasó

Portok és csatlakozók

6 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 vonali hangkimenet; 1 fejhallgató; 1 hangbemenet; 2 mikrofonbemenet

Bemeneti eszköz

HP USB gazdaságos billentyűzet
HP USB optikai egér

Szoftver

Előtelepített Microsoft Office 2010 Home és Business változat (a teljes Office 2010 programcsomag aktiválásához termékkulcsot kell vásárolni) (opcionális); Előtelepített Microsoft
Office 2010 Professional változat (a teljes Office 2010 programcsomag aktiválásához termékkulcsot kell vásárolni) (opcionális); Norton Internet Security 2012 (60 napos
próbaverzió)

Méretek

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

Súly

Kezdő súly: 5,2 kg
A pontos súly a konfigurációtól függ

Áramellátás

Külső 90 wattos tápegység

Bővítési megoldások

1 db 6 az 1-ben memóriakártya-olvasó Egy 13,3 cm-es (5,25"-es) Egy 8,9 cm-es (3,5"-es)

Garancia

1 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása, valamint a helyszíni javítás. A használati feltételek országonként eltérőek.

1 A HP Care Pack szolgáltatások szintjei és válaszidői a földrajzi helytől függően változhatnak. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A szolgáltatásra megszorítások és korlátozások érvényesek. A HP Care Pack

szolgáltatások a szervizszerződéseket a normál garancián túlra bővítik ki. A HP-termékhez megfelelő szolgáltatási szint kiválasztásához a HP Care Pack szolgáltatáskereső eszköz használható: www.hp.com/go/lookuptool. További
termékspecifikus információk a HP Care Pack szolgáltatásokról: www.hp.com/hps/carepack

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra
kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A
HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának
kihasználása érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/. Az Intel, a Core és a
Pentium az Intel Corporation vagy leányvállalatai bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok
tulajdona.További tájékoztatás: www.hp.eu/desktops
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP vezeték nélküli 802.11 b/g/n PCIe
kártya

Hálózati kábelezésre nincs szükség, így a munkaterületek vezeték nélküli adatátvitelre alkalmas irodai környezetekben
történő átrendezésekor, vagy a felhasználóknak a meglévő hálózatokhoz a HP vezeték nélküli 802.11 b/g/n PCIe kártyával
történő hozzáadásakor jelentősen fokozható a rugalmasság.

Termékszám: FH971AA

HP vékony, USB-áramellátású
hangszóró

A HP vékony USB-áramellátású hangszórók gazdag, kiváló minőségű hanghatást nyújtanak, ez kitűnő hangszóró-megoldást
jelent az üzleti felhasználók számára.

HP kulcsos kábelzár

A HP kulcsos kábelzár az ipari szabványú zárnyílásokkal történő használathoz készült, min amilyenek a noteszgépeken,
dokkolóegységeken, asztali számítógépeken, lapos kijelzőkön, nyomtatókon vagy kivetítőkön találhatók. Ezzel a zárral,
amely 1,83 m-es, vinilborítású, galvanizált, repülőtechnikában használatos, és a rögzített tárgyak köré hurkolható, majd a
védendő számítógéphez vagy eszközhöz csatlakoztatható acélkábellel rendelkezik, biztonságban tarthatók az értékes
informatikai hardverek. A zár nyomógombos mechanizmust és egyedi kulcsot (tartalékkulccsal) alkalmaz a kábel
kioldásához. Tatozéka egy kis tépőzáras szíj is, amely az elhelyezésnél és a használatnál a kábel elrendezését vagy
hosszának állítását segíti.

Termékszám: KK912AA

Termékszám: BV411AA

HP Virtual Rooms (találkozónként
legfeljebb 5 személy) licenc

Csatlakozás internetkapcsolattal bárhonnan, csoportmegbeszélések, ügyféltájékoztatók és oktatások egyetlen, kényelmes
online helyszínen történő megtartásához.

3 éves, következő munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a helyszíni javítást,
ha a probléma távolról nem oldható meg

Termékszám: WF722A

Termékszám: U6578E
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Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának
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