HP 600B mikrotårn-PC
Smart design, stilig enkel
Dra full nytte av ressursene i bedriften med stilig effektivitet til en pris som ikke tømmer bankkontoen din.

HP anbefaler Windows.
La HP 600B mikrotårn kontor-PC hjelper deg med å få fullt utbytte av virksomhetens ressurser med stilig
effektivitet til en pris du har råd til. Stimuler arbeidsdagen med en stilig design og utprøvd Intel®-teknologi
som er laget for å dekke behovene i små bedrifter.

Elegant, smart design

En helt ny design, stilig og funksjonell, som er enkel å konfigurere og enkel å bruke. Praktisk fronttilgang til
USB-porter og lydporter hjelper deg å holde teknologien i gang i den daglige databehandlingen. Start
arbeidet med effektiv design og funksjonaliteten du trenger for effektiv drift fra første dag.

Grunnleggende teknologi

Håndter forretningene dine effektivt med pålitelig ytelse som du kan stole på. Utstyrt med et ekte
Windows® 7 Professional-operativsystem og utprøvde Intel®-prosessorer, brikkesett og grafikk.

Forbedringer for små bedrifter

Forbedringer hjelper deg med å lage en PC for små bedrifter for å få mest mulig ut av ressursene. Integrert
sikkerhetsutstyr som hengelås og støtte for Kensington-lås hjelper deg med å beskytte fysisk eiendom og
data. En nyttig blanding av forhåndsinstallert programvare hjelper deg med å bli produktiv raskt, inkludert
Corel WinDVD 8, Roxio Creator 10 og eReaders (Internett-tilgang kreves. Tredjeparts materialer selges
separat.) for de nyeste bøkene, magasinene og avisene.
Du kan også velge mellom en rekke HP Care Pack-tjenester1 for å utvide beskyttelsen ut over
standardgarantiene.
Hvis du vil ha mer informasjon om HP 600B mikrotårn kontor-PC, kan du besøke oss på www.hp.com.
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HP anbefaler Windows.

Formfaktor

Mikrotårn

Operativsystem

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Prosessor

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

Brikkesett

Intel® H61 Express

Minne

Inntil 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Minnespor: 2 DIMM

Internt lager

500 GB, inntil 1 TB, SATA (7200 rpm)

Uttakbare medier

SATA SuperMulti DVD-brenner

Grafikk

Intel HD-grafikk

Lyd

High Definition-lyd (alle porter er stereo)

Kommunikasjon

Integrert 10/100 Ethernet-kontroller

Utvidelsesspor

1 6-i-1 mediekortleser

Porter og kontakter

6 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 lydutgang; 1 hodetelefon; 1 lydinngang; 2 mikrofoninngang

Innenhet

HP USB økonomitastatur
HP optisk USB-mus

Programvare

Microsoft Office 2010 Home og Business forhåndslastet (kjøp av produktnøkkel kreves for å aktivere en full Office 2010-pakke) (tillegg); Microsoft Office 2010 Professional
forhåndslastet (kjøp av produktnøkkel kreves for å aktivere en full Office 2010-pakke) (tillegg); Norton Internet Security 2012 (60-dagers prøve)

Mål

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

Vekt

Starter på 5,2 kg
Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon

Strøm

Ekstern 90-watts strømadapter

Utvidelsesløsninger

1 6-i-1 mediekortleser Én 13,3 cm (5,25") Én 8,9 cm (3,5")

Garanti

1 års begrenset garanti, inkludert 1 år med deler, arbeid og service på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land.

1 Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. HP Care Pack-tjenester utvider servicekontrakter

utover standardgarantiene. Bruk HP Care Pack Services L ookup Tool på www.hp.com/go/lookuptool for å velge riktig servicenivå for ditt HP-produkt. Mer informasjon om HP Care Pack-tjenester er tilgjengelig på www.hp.com/hps/carepack
per produkt
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Wireless 802.11 b/g/n PCIe-kort

Ved å fjerne behovet for nettverkskabling øker fleksibiliteten dramatisk når du endrer arbeidsplassoppsett innen
kontormiljøer med trådløse nettverk eller når du legger til brukere i eksisterende nettverk med HP Wireless 802,11 b/g/n
PCIe-kort.

Produktnummer: FH971AA

HP tynne USB-drevne høyttalere

HPs slanke USB-drevne høyttalere gir en rik kvalitetslyd som sørger for en utmerket stereohøyttalerløsning for
forretningsbrukere.

Produktnummer: KK912AA

HP nøklet kabellås

HPs kabellås med nøkkel er konstruert for bruk i industristandard låsespor av den typen som finnes på bærebare og
stasjonære PCer, forankringsstasjoner, flatskjermer, skrivere og projektorer. Sikre verdifullt IT-utstyr med denne låsen som
består av en 1,83 m lang vinylbelagt, galvanisert stålkabel av flykvalitet som kan legges rundt et hvilket som helst fast objekt
og festes til datamaskinen eller enheten du vil beskytte. Låsen har en låsemekanisme med trykknapp og en unik nøkkel (og
en reservenøkkel) til å låse opp kabelen. En liten borrelåsstropp er også inkludert som en hjelp til å ordne eller justere
lengden på kabelen når den tas i bruk.

Produktnummer: BV411AA

HP Virtual Rooms-lisens (opptil 5
personer/møte)

Fra hvor som helst med Internett-tilgang kan man koble seg til og arrangere gruppemøter, kundeorienteringer og
kursaktiviteter på ett praktisk, nettbasert sted.

3 år, neste virkedag på stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke
kan løses eksternt

Produktnummer: WF722A

Produktnummer: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og
-tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for
tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i
Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer. Intel, Core og Pentium er registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets
datterselskaper i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive rettighetsinnehavere.Lær mer på www.hp.eu/hpoptions

4AA0-9456NOE, Januar 2013

