Počítač HP 600B Microtower
Inteligentný dizajn, štýlovo jednoduchý
Využite svoje podnikové prostriedky naplno a so štýlovou efektívnosťou za cenu, ktorá nezaťaží váš účet.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
Pracovný počítač HP 600B Microtower vám umožňuje naplno využiť podnikové prostriedky so štýlovou
efektívnosťou za cenu, ktorá nezaťaží váš účet. Stimulujte svoj pracovný deň elegantným dizajnom a
overenou technológiou Intel®, ktoré sú ako stvorené pre potreby malého podniku.

Elegantný, štýlový dizajn

Úplne nový štýlový a funkčný dizajn, ktorý sa jednoducho nastavuje a používa. Pohodlný prístup k portom
USB a zvukovým portom umiestneným vpredu vám umožňuje mať technológiu, ktorú používate pri
každodennej práci, neustále poruke. Vďaka efektívnemu dizajnu a funkciám, ktoré sú od prvého dňa
potrebné na spoľahlivú prevádzku, sa môžete hneď pustiť do práce.

Dôležitá technológia

Riaďte svoj malý podnik efektívne vďaka spoľahlivému výkonu, s ktorým môžete počítať. Vybavený
originálnym operačným systémom Windows® 7 Professional a overenými procesormi Intel®, súpravou
čipov a grafickou kartou.

Vylepšenia malého podniku

Vylepšenia, ktoré vám pomôžu vytvoriť malý pracovný počítač, umožňujú vyťažiť z prostriedkov maximum.
Integrované možnosti zabezpečenia, ako napríklad podpora visiacej zámky so slučkou a zámku Kensington,
pomáhajú chrániť pevný majetok a dáta. Užitočná zmes predinštalovaného softvéru vrátane programov
Corel WinDVD 8, Roxio Creator 10 a elektronických čítačiek (vyžaduje sa prístup na internet, materiály tretích
strán sa predávajú samostatne) najnovších kníh, časopisov a novín vám umožní produktivitu od prvého dňa.
Môžete si vybrať zo škály služieb HP Care Pack1 a rozšíriť ochranu nad rámec štandardných záruk.
Ďalšie informácie o pracovnom počítači HP 600B Microtower nájdete na www.hp.com.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Vyhotovenie

Microtower

Operačný systém

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Procesor

Intel® Pentium® G645T s grafickou kartou Intel HD Graphics (2,50 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Celeron® G550T s grafickou kartou Intel HD Graphics (2,20 GHz,
vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i3-2120T s grafickou kartou Intel HD Graphics (2,6 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i3-3220T s grafickou kartou
Intel HD Graphics 2500 (2,8 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Intel® H61 Express

Pamäť

Maximálne 8 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Pamäťové sloty: 2 DIMM

Vnútorná pamäť

500 GB, maximálne 1 TB, SATA (7 200 ot./min.)

Vymeniteľné médiá

Zapisovačka SATA SuperMulti DVD

Grafika

Grafika Intel HD

Zvuk

Zvuk s vysokým rozlíšením (všetky porty sú stereo)

Možnosti komunikácie

Integrovaný radič 10/100 Ethernet

Rozširujúce sloty

1 čítačka mediálnych kariet 6-v-1

Porty a konektory

6 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 zvukový výstup; 1 port na slúchadlá; 1 zvukový vstup; 2 vstupy na mikrofón

Vstupná jednotka

Klávesnica HP USB Value
Optická myš HP pre rozhranie USB

Softvér

Predinštalovaný balík Microsoft Office 2010 pre podnikateľov (na aktiváciu úplnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kód Product Key) (voliteľné); predinštalovaný balík
Microsoft Office 2010 Professional (na aktiváciu úplnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kód Product Key) (voliteľné); Norton Internet Security 2012 (60-dňová skúšobná
verzia)

Rozmery

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

Hmotnosť

Od 5,2 kg
Presná hmotnosť závisí od konfigurácie

Zdroj

Externý napájací adaptér 90 W

Riešenia pre rozšírenie

1 čítačka mediálnych kariet 6-v-1 Jedna 13,3 cm (5,25") Jeden 8,9 cm (3,5")

Záruka

1-ročná obmedzená záruka, vrátane 1-ročnej záruky na diely, prácu a servisné úkony u zákazníka. Podmienky sa v jednotlivých krajinách líšia.

1 Úrovne služieb a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Služby HP Care Pack rozširujú zmluvy o poskytovaní služieb nad

rámec štandardných záruk. Na výber správnej úrovne služieb pre váš produkt HP použite nástroj na vyhľadávanie služieb HP Care Pack na www.hp.com/go/lookuptool. Ďalšie informácie o službách HP Care Pack podľa jednotlivých produktov
sú dostupné na www.hp.com/hps/carepack

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné
záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne
informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text
v tomto dokumente.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať
aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Intel, Core a Pentium sú registrované
ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných
vlastníkov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/desktops
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Bezdrôtová sieťová karta HP 802.11
b/g/n PCIe

Odstránením potreby používania sieťových káblov môžete výrazne zvýšiť flexibilitu pri zmene návrhu pracovnej plochy v
prostrediach s bezdrôtovými kanceláriami alebo pri pridávaní používateľov do existujúcich sietí s bezdrôtovou kartou HP
802.11 b/g/n PCIe.

Číslo produktu: FH971AA

Tenké reproduktory HP napájané cez
USB

Reproduktory napájané z HP Thin USB zabezpečujú bohatý vysokokvalitný zvuk, ktorý ponúka vynikajúce riešenie setero
reproduktora pre komerčných používateľov.

Lankový zámok HP

Káblový zámok HP Keyed je navrhnutý na používanie so štandardnými otvormi na zámky, ktoré sú používané na notebookoch,
dokovacích staniciach, stolných počítačoch, plochých zobrazovacích paneloch, tlačiarňach alebo projektoroch. Chráňte svoj
cenný IT hardvér s týmto zámkom, ktorý pozostáva z 6,00’ (1,83 m) vinylovým, galvanizovaným káblom z leteckej ocele, ktorý
sa dá umiestniť okolo akéhokoľvek bezpečného objektu a potom sa pripája k počítaču alebo zariadeniu, ktoré chcete zamknúť.
Zámok obsahuje uzamykací mechanizmus stláčacieho tlačidla a unikátny kľúč (dodáva sa aj náhradný kľúč) na odomknutie
kábla. Dodáva sa tiež malý remienok so suchým zipsom, ktorý pomáha spravovať alebo nastavovať dĺžku kábla podľa
umiestnenia a používania.

Číslo produktu: KK912AA

Číslo produktu: BV411AA

HP Virtual Rooms (up to 5 people in one
meeting) License

Pripojte sa odkiaľkoľvek s prístupom na Internet a organizujte stretnutia tímu, schôdzky so zákazníkmi školenia na jednom
pohodlnom online mieste.

3-ročná záruka, nasledujúci pracovný
deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u
zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov

Číslo produktu: WF722A

Číslo produktu: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné
záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne
informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text
v tomto dokumente.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať
aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Intel, Core a Pentium sú registrované
ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných
vlastníkov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/hpoptions
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