Osebni računalnik HP 600B v ohišju
mikrostolp
Pametna oblika, elegantna preprostost

Popolnoma in učinkovito izkoristite poslovna sredstva svojega majhnega podjetja, za kar vam ne bo treba popolnoma izprazniti denarnice.

HP priporoča Windows.
S poslovnim računalnikom HP 600B v ohišju mikrostolp boste lahko popolnoma in učinkovito izkoristili
poslovna sredstva, za kar vam ne bo treba popolnoma izprazniti denarnice. Vzpodbudite svoj delovnik z
modno obliko in preverjeno tehnologijo Intel®, oblikovano, da ustreza zahtevam vašega majhnega podjetja.

Elegantna in preprosta zasnova

Povsem nova modna in funkcionalna oblika, preprosta za namestitev in uporabo. Priročni dostop do vrat
USB in vrat za zvok s sprednje strani omogoča priročnost tehnologije za vsakodnevno delo z računalnikom.
Zaradi učinkovite oblike in funkcionalnosti, ki jo potrebujete za takojšnje učinkovito delovanje, lahko začnete
delati takoj.

Temeljna tehnologija

V svojem majhnem podjetju poslujte učinkovito in uživajte v zanesljivem delovanju, ki vas ne bo pustilo na
cedilu. Računalnik je opremljen s pristnim operacijskim sistemom Windows® 7 Professional ter preverjenimi
procesorji Intel®, vezjem in grafiko.

Izboljšave za majhna podjetja

Z izboljšavami lahko ustvarite majhen poslovni računalnik, s katerim boste kar najbolje izkoristili svoja
sredstva. Zaradi vgrajenih varnostnih funkcij, kot je nastavek za ključavnico ali podpora za ključavnico
Kensington, bodo vaša fizična lastnina in podatki zaščiteni. Koristna predhodno nameščena programska
oprema, med katero spadajo Corel WinDVD 8, Roxio Creater 10 in eReaders (Potreben je internetni dostop.
Materiali drugih proizvajalcev so na voljo posebej.) za najnovejše knjige, revije in časopise, vam omogoča
hitro produktivnost.
Če želite dodatno zaščito, lahko izbirate med vrsto storitev HP Care Pack Services1.
Več informacij o poslovnem računalniku HP 600B v ohišju mikrostolp najdete na spletnem mestu
www.hp.com.
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Lastnosti oblike

Mikrostolp

Operacijski sistem

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Procesor

Intel® Pentium® G645T z grafično kartico Intel HD (2,50 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Celeron® G550T z grafično kartico Intel HD (2,20 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri);
Intel® Core™ i3-2120T z grafično kartico Intel HD (2,6 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri) Intel® Core™ i3-3220T z grafično kartico Intel HD Graphics 2500 (2,8 GHz, 3 MB
predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Intel® H61 Express

Pomnilnik

Največ 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Pomnilniške reže: 2 DIMM

Notranji pomnilnik

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

Izmenljivi nosilec podatkov

DVD zapisovalnik SATA SuperMulti

Grafika

Grafična kartica Intel HD

Zvočna kartica

Zvok visoke ločljivosti (vsa vrata so stereo)

Komunikacije

Vgrajen krmilnik 10/100 ethernet

Razširitvene reže

1 bralnik medijskih kartic 6-v-1

Vrata in priključki

6 vrat USB 2.0; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 izhod za zvok; 1 izhod za slušalke; 1 vhod za zvok; 2 vhoda za mikrofon

Vhodna naprava

Tipkovnica HP USB Value
Optična miška HP USB

Programska oprema

Predhodno nameščena zbirka Microsoft Office 2010 Home and Business (za aktivacijo celotnega paketa Office 2010 je potreben nakup ključa izdelka) (dodatno); predhodno
nameščena zbirka Microsoft Office 2010 Professional (za aktivacijo celotnega paketa Office 2010 je potreben nakup ključa izdelka) (dodatno); Norton Internet Security 2012
(60-dnevna preskusna različica)

Mere

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

Teža

Že od 5,2 kg
Dejanska teža je odvisna od konfiguracije

Napajanje

Zunanji napajalnik 90 W

Možnosti razširitve

1 bralnik medijskih kartic 6-v-1 1 13,3 cm (5,25 palca) 1 8,9 cm (3,5 palcev)

Garancija

1-letna omejena garancija vključuje dele, delo in servis na lokaciji stranke. Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo.

1 Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko uporabljate od dne nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Storitve HP Care Pack

podaljšajo servisne pogodbe, kakor so navedene v standardni garanciji. Za izbiro ustrezne ravni storitev za izdelek HP uporabite orodje za iskanje HP Care Pack Services L ookup Tool na naslovu www.hp.com/go/lookuptool. Dodatne
informacije o storitvah HP Care Pack za posamezne izdelke so na voljo na naslovu www.hp.com/hps/carepack
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Brezžična mrežna kartica 802.11 b/g/n
PCIe

S tem, ko ni več potrebe po omrežnih kablih, lahko bistveno povečate prilagodljivost pri spreminjanju postavitev delovnega
prostora v pisarniških prostorih z omogočeno brezžično povezavo ali pri dodajanju uporabnikov v obstoječa omrežja s kartico
HP Wireless 802.11 b/g/n PCIe.

Številka izdelka: FH971AA

Tanki zvočniki HP z napajanjem prek
USB

HP-jevi tanki zvočniki, ki se napajajo prek vrat USB, imajo bogat in visokokakovosten zvok, zato so odlična stereo rešitev za
poslovne uporabnike.

Ključavnica HP Keyed Cable

Ključavnica za kabel na ključ HP je oblikovana za uporabo z režami, ki so izdelane v skladu z industrijskimi standardi, na primer
režami v prenosnem računalniku, združitveni postaji, namiznem računalniku, ploskem zaslonu, tiskalniku ali projektorju.
Zaklenite dragoceno strojno opremo s ključavnico, ki je sestavljena iz 1,83 m (6 palcev) pocinkanega jeklenega kabla,
prevlečenega z vinilom, ki se ovije okoli katerega koli zavarovanega predmeta in se nato pritrdi na računalnik ali napravo, ki jo
želite zakleniti. Ključavnico odklenete z mehanizmom zaklepanja s pritiskom na gumb in enoličnim ključem (priložen je tudi
rezervni ključ), s katerim lahko odklenete kabel. Priložen je tudi majhen trak Velcro, s katerim lahko prilagodite dolžino kabla.

Številka izdelka: KK912AA

Številka izdelka: BV411AA

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

Povežite se s katerega koli mesta z internetnim odstopom, da lahko gostite sestanke, imate na voljo pregled strank in
usposabljanja na eni lokaciji, ki vam ustreza.

3-leta naslednji delovni dan na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni tehnik
podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo

Številka izdelka: WF722A

Številka izdelka: U6578E
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