HP 600B microtower pc
Intelligent ontwerp, stijlvolle eenvoud
Haal het beste uit uw onderneming met stijlvolle efficiency voor een zeer gunstige prijs.

HP raadt Windows aan.
De HP 600B microtower business pc helpt u het beste uit uw onderneming te halen met stijlvolle efficiency
voor een zeer aantrekkelijke prijs. Uw werkdag verloopt beter met een elegant apparaat met beproefde
Intel®-technologie, dat op de behoeften van uw onderneming is afgestemd.

Aantrekkelijk, slim design

Een volledig nieuw stijlvol en functioneel model, dat gemakkelijk te installeren en te gebruiken is. Handige
USB-poorten en audiopoorten aan de voorzijde zorgen dat u alle technologie voor uw dagelijkse
computertaken onder handbereik heeft. Direct aan de slag dankzij een efficiënt ontwerp en de
functionaliteit die nodig is om onmiddellijk effectief te werken.

Essentiële technologie

U verricht de werkzaamheden voor uw bedrijf efficiënt dankzij zijn betrouwbare prestaties. Uitgerust met
een Legitiem Windows® 7 Professional besturingssysteem en beproefde Intel®-processoren, chipset en
video.

Uitbreidingen voor MKB-bedrijven

Met uitbreidingen creëert u een business pc waarmee u het beste uit uw bedrijf haalt. Geïntegreerde
beveiligingsopties zoals een oog voor een hangslot en een Kensington-slot helpen u uw fysieke eigendom
en uw data te beschermen. Dankzij nuttige voorgeïnstalleerde software, zoals Corel WinDVD 8, Roxio
Creater 10 en eReaders, bent u snel productief (internettoegang is vereist. Materialen van derden wordt
afzonderlijk verkocht.) voor de nieuwste boeken, tijdschriften en kranten.
U kunt ook een keuze maken uit een reeks HP Care Pack Services1 en de standaard garantie uitbreiden met
extra bescherming.
Meer informatie over de HP 600B microtower business pc is beschikbaar op www.hp.com.
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Model

Microtower

Besturingssysteem

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Processor

Intel® Pentium® G645T met Intel HD Graphics (2,50 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Celeron® G550T met Intel HD Graphics (2,20 GHz, 2 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i3-2120T
met Intel HD Graphics (2,6 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i3-3220T met Intel HD Graphics 2500 (2,8 GHz, 3 MB cache, 2 cores)

Chipset

Intel® H61 Express

Geheugen

Tot 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Geheugenslots: 2 DIMM

Interne opslag

500 GB, tot 1 TB, SATA (7200-rpm)

Verwisselbare media

SATA SuperMulti dvd-writer

Video

Intel HD grafisch systeem

Audio

High-definition audio (alle poorten zijn stereo)

Communicatie

Geïntegreerde 10/100 Ethernet-controller

Uitbreidingsslots

1 6-in-1 mediakaartlezer

Poorten en connectoren

6 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 audio-lijnuitgang; 1 hoofdtelefoon; 1 audio-ingang; 2 microfooningangen

Invoerapparaat

HP USB Value toetsenbord
HP USB optische muis

Software

Microsoft Office 2010 Home en Business voorgeladen (een productcode moet worden aangeschaft om de volledige Office 2010 suite te activeren) (optioneel); Microsoft Office 2010
Professional voorgeladen (een productcode moet worden aangeschaft om de volledige Office 2010 suite te activeren) (optioneel); Norton Internet Security 2012 (60 dagen evaluatie)

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 5,2 kg
Het exacte gewicht is afhankelijk van de configuratie

Voeding

Externe 90-Watt voedingsadapter

Uitbreidingsoplossingen

1 6-in-1 mediakaartlezer Eén 13,3-cm (5,25-inch); Eén 8,9-cm (3,5-inch)

Garantie

1 jaar garantie, inclusief 1 jaar garantie op onderdelen, arbeid en onsite service. Voorwaarden variëren per land.

1 Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. HP Care Pack Services bieden

serviceopties ter aanvulling of uitbreiding van de standaardgarantie. Om het juiste serviceniveau voor uw HP product te kiezen gebruikt u de HP Care Pack Services L ookup Tool op: www.hp.com/go/lookuptool. Meer informatie over HP Care
Pack Services per product is beschikbaar op: www.hp.com/hps/carepack
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP Wireless 802.11 b/g/n PCIe Card

Doordat netwerkkabels niet nodig zijn kunt u in draadloze kantooromgevingen werkplekken veel flexibeler indelen en
gemakkelijker gebruikers toevoegen aan bestaande netwerken met de HP Wireless 802,11 b/g/n PCIe Card.

Bestelnr.: FH971AA

HP thin USB-gevoede luidsprekers

De HP Thin USB-gevoede luidsprekers produceren een rijk geluid van hoge kwaliteit en vormen een ideale stereo
luidsprekeroplossing voor zakelijke gebruikers.

Bestelnr.: KK912AA

HP kabelslot met sleutel

Het HP kabelslot met sleutel is te gebruiken met industriestandaard ogen voor sloten van het type dat te vinden is op een
laptop, dockingstation, desktop pc, flat-panel monitor, printer of projector. Beveilig uw waardevolle IT-hardware met dit slot
dat bestaat uit een geharde 1,83-m stalen lange gegalvaniseerde staalkabel met vinylcoating die rond een vast object kan
worden gewonden en gemakkelijk bevestigd aan het apparaat dat u wilt vastzetten. Het slot heeft een
drukknopvergrendeling en een unieke sleutel (plus een reservesleutel) om de kabel te ontgrendelen. Een smalle Velcro-strip
is inbegrepen om de lengte van de kabel aan te passen aan de plaats waar u deze gebruikt.

Bestelnr.: BV411AA

Licentie voor HP Virtual Rooms (tot 5
personen in een vergadering)

U kunt overal waar internettoegang beschikbaar is verbinding maken om teamvergaderingen, klantenbriefings en trainingen
te organiseren in één handige online locatie.

3 jaar onsite op de volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door
een door HP gekwalificeerd technicus

Bestelnr.: WF722A

Bestelnr.: U6578E
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