Komputer HP 600B Microtower
Inteligentna konstrukcja, stylowa prostota
Ten elegancki komputer zapewni szybszy rozwój każdej małej firmy i nie zrujnuje jej budżetu.

HP zaleca system Windows.
Komputer HP 600B Microtower Business PC pozwoli Ci w pełni wykorzystać zasoby firmy w stylowy i
wydajny sposób oraz w cenie, która nie obciąży zbytnio budżetu. Stymulująca, elegancka konstrukcja oraz
sprawdzona technologia Intel® zaprojektowane na potrzeby niewielkich przedsiębiorstw.

Elegancka, inteligentna konstrukcja

Całkowicie nowa konstrukcja jest stylowa i funkcjonalna, a ponadto łatwa w konfiguracji i obsłudze.
Wygodny dostęp z przodu do portów USB i audio ułatwia wykonywanie codziennych zadań. Zabierz się do
pracy, korzystając z wydajnej i funkcjonalnej konstrukcji, zapewniającej efektywne wykonywanie zadań już
od pierwszego dnia.

Niezbędna technologia

Niezawodna wydajność, która zaspokaja potrzeby niewielkich firm. Wyposażony w oryginalny system
operacyjny Windows® 7 Professional oraz sprawdzony procesor, chipset i kartę graficzną marki Intel®.

Rozszerzenia stworzone dla małych firm

Rozszerzenia pozwalają stworzyć niewielki komputer pomagający jak najlepiej wykorzystać zasoby
przedsiębiorstwa. Zintegrowane opcje zabezpieczeń takie jak kłódka i blokada typu Kensington pomagają
chronić własność fizyczną i dane. Przydatny zestaw fabrycznie zainstalowanego oprogramowania ułatwia
szybką i produktywną pracę i obejmuje Corel WinDVD 8, Roxio Creator 10 oraz eReaders (Wymagany dostęp
do Internetu. Materiały innych producentów są sprzedawane oddzielnie.) ułatwiający dostęp do
najnowszych książek, czasopism i gazet.
Ponadto można wybierać inne usługi HP Care Pack 1, aby rozszerzyć ochronę swojego sprzętu poza ramy
standardowej gwarancji.
Więcej informacji na temat komputera HP 600B Microtower Business PC można znaleźć pod adresem
www.hp.com.

Komputer HP 600B Microtower

HP zaleca system Windows.

Obudowa

Mikrowieża

System operacyjny

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Procesor

Intel® Pentium® G645T z układem graficznym Intel HD Graphics (2,50 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie); Intel® Celeron® G550T z układem graficznym Intel HD Graphics (2,20
GHz, 2 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie); Intel® Core™ i3-2120T z układem graficznym Intel HD Graphics (2,6 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie); Intel® Core™ i3-3220T z
układem graficznym Intel HD Graphics 2500 (2,8 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)

Zestaw układów

Intel® H61 Express

Pamięć

Maksymalnie 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Gniazda pamięci: 2 DIMM

Wewnętrzna pamięć masowa

500 GB, maksymalnie 1 TB, SATA (7200 obr./min)

Nośniki wyjmowalne

Nagrywarka DVD typu SuperMulti z interfejsem SATA

Grafika

Układ graficzny Intel HD Graphics

Karta dźwiękowa

High Definition Audio (wszystkie porty stereo)

Komunikacja

Wbudowana karta Ethernet 10/100

Gniazda rozszerzeń

1 czytnik kart „6 w 1”

Porty i złącza

6 portów USB 2.0; 1 port DVI-D; 1 port RJ-45; 1 port VGA; 1 wyjście liniowe audio; 1 gniazdo słuchawkowe; 1 wejście audio; 2 wejścia mikrofonowe

Urządzenie wejściowe

Klawiatura HP USB Value
Mysz optyczna USB HP

Oprogramowanie

Fabrycznie zainstalowany pakiet Microsoft Office 2010 Home and Business (aktywacja całego pakietu Office 2010 wymaga zakupienia klucza produktu) (opcjonalnie); Fabrycznie
zainstalowany pakiet Microsoft Office 2010 Professional (aktywacja całego pakietu Office 2010 wymaga zakupienia klucza produktu) (opcjonalnie); Norton Internet Security 2012
(60-dniowa wersja próbna)

Wymiary

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

Waga

Od 5,2 kg
Rzeczywista masa zależy od konfiguracji.

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny 90 W

Rozszerzenia

1 czytnik kart „6 w 1” Jeden 13,3 cm (5,25") Jeden 8,9 cm (3,5")

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja, obejmująca rok gwarancji na części, robociznę i serwis u klienta. Warunki mogą być różne w zależności od kraju.

1 Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji firmy klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Usługi HP Care

Pack rozszerzają zakres gwarancji standardowych. Aby wybrać odpowiedni poziom obsługi do wybranego produktu, należy użyć narzędzia HP Care Pack Services L ookup na stronie www.hp.com/go/lookuptool. Dodatkowe informacje o
usługach HP Care Pack dla poszczególnych produktów można znaleźć na stronie www.hp.com/hps/carepack

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być
interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
W niektórych edycjach Windows 8 niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może
wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-PL/. Intel, Core i
Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki
towarowe są własnością odpowiednich firm.Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/desktops
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HP zaleca system Windows.

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Karta sieciowa bezprzewodowa HP
802.11 b/g/n PCIe

Kable sieciowe nie są potrzebne — można znacznie zwiększyć elastyczność zmian układu miejsca pracy w biurach
wyposażonych w technologie bezprzewodowe lub dzięki dodaniu użytkowników do istniejących sieci, korzystając z karty
sieciowej HP Wireless 802.11 b/g/n PCIe.

Numer produktu: FH971AA

Głośniki HP z serii Thin Line ze
wzmacniaczem zasilanym przez port
USB

Głośniki ze wzmacniaczem HP Thin USB zapewniają dźwięk wysokiej jakości i stanowią znakomity system stereo dla
pracowników biurowych.

Blokada przewodowa HP z kluczem

Blokada przewodowa HP z kluczem pasuje do całego wyposażenia komputera oraz zgodnych ze standardami branżowymi
gniazd blokad, spotykanymi w laptopach, stacjach dokowania, komputerach biurkowych, płaskich wyświetlaczach, drukarkach
lub projektorach. Chroń swój cenny sprzęt informatyczny za pomocą blokady złożonej z kabla o dł. 1,83 m ze stosowanej w
lotnictwie galwanizowanej stali w powłoce winylowej, który można owinąć wokół dowolnego obiektu stałego i łatwo
zamocować w gnieździe blokady komputera lub innego urządzenia, które chcesz zabezpieczyć. Blokada ma przyciskany
mechanizm odblokowujący i unikalny klucz (oraz klucz zapasowy) do jej zdjęcia. Dołączony mały pasek na rzep pomaga
dopasować długość kabla blokady.

Numer produktu: KK912AA

Numer produktu: BV411AA

HP Virtual Rooms (do 5 osób na 1
spotkaniu) — licencja

Łączność z dowolnego miejsca oferującego dostęp do Internetu zapewnia możliwość prowadzenia spotkań zespołów,
spotkań informacyjnych dla klientów i szkoleń za pośrednictwem jednej, wygodnej lokalizacji dostępnej online.

3 lata, serwis w następnym dniu
roboczym, w miejscu instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w
następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP

Numer produktu: WF722A

Numer produktu: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być
interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
W niektórych edycjach Windows 8 niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może
wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-PL/. Intel, Core i
Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki
towarowe są własnością odpowiednich firm.Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/hpoptions
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