HP 600B Microtower Bilgisayar
Akıllı tasarım, şık bir sadelik
Bütçenizi zorlamayan bir fiyata şık tasarımlı ve verimli bir bilgisayara sahip olarak işletme kaynaklarınızdan tam olarak yararlanın.

HP, Windows ürününü önerir.
HP 600B Microtower İş Bilgisayarı ile, bütçenizi zorlamayan bir fiyata şık tasarımlı ve verimli bir bilgisayara
sahip olarak işletme kaynaklarınızdan tam olarak yararlanın. Küçük işletmenizin gereksinimlerini
karşılayacak şık tasarım ve kalitesi kanıtlanmış Intel® teknolojisi ile iş hayatınızı kolaylaştırın.

Şık, akıllı tasarım

Kurulumu ve kullanımı kolay olan şık ve işlevsel yepyeni bir tasarım. USB bağlantı noktalarına ve ses bağlantı
noktalarına önden rahat erişim günlük bilgisayar kullanımınız için gereken teknolojinin elinizin altında
olmasını sağlar. İlk günden itibaren verimli bir şekilde kullanabilmeniz için gereken verimli tasarım ve işlevler
ile çalışmaya başlayın.

Temel teknoloji

Güvenebileceğiniz bir performansla küçük işletmenizi etkin bir şekilde işletin. Orijinal Windows® 7
Professional İşletim Sistemi ve kalitesi kanıtlanmış Intel® işlemciler, yonga seti ve grafik kartı ile
donatılmıştır.

Küçük işletmelere yönelik geliştirmeler

Geliştirmeler, küçük bir iş bilgisayarı oluşturarak kaynaklarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı
olur. Padlock halkası ve Kensington Kilidi desteği gibi tümleşik güvenlik seçenekleri, aygıtınızın ve
verilerinizin korunmasını sağlar. En yeni kitap, dergi ve gazetelere yönelik Corel WinDVD 8, Roxio Creater 10
ve eReaders (Internet erişimi gerekir. Üçüncü taraf materyaller ayrı olarak satılır.) gibi önceden yüklenmiş
kullanışlı yazılımlar, hızlı bir şekilde üretken olmanızı sağlar.
Ayrıca, çeşitli HP Care Pack Hizmetleri1 arasından seçim yaparak standart garantilerin sunduğundan çok
daha yüksek bir koruma elde edebilirsiniz.
HP 600B Microtower İş Bilgisayarı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.hp.com web sitemizi ziyaret
edin.
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Form faktörü

Microtower

İşletim Sistemi

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Işlemci

Intel® Pentium® G645T Intel HD Grafik Kartı ile (2,50 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Celeron® G550T Intel HD Graphics ile (2,20 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™
i3-2120T Intel HD Grafik Kartı ile (2,6 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i3-3220T Intel HD Graphics 2500 ile (2,8 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Intel® H61 Express

Bellek

En fazla 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Bellek yuvaları: 2 DIMM

Dahili Depolama

500 GB, en fazla 1 TB, SATA (7200 dev./dk.)

Çıkartılabilir ortam

SATA SuperMulti DVD yazıcı

Grafik

Intel HD Graphics

Ses

Yüksek Tanımlı Ses (tüm bağlantı noktaları stereodur)

İletişim

Tümleşik 10/100 Ethernet Denetleyici

Genişletme Yuvaları

1 adet 6'sı bir arada ortam kartı okuyucusu

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

6 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 ses çıkış hattı; 1 kulaklık; 1 ses girişi; 2 mikrofon girişi

Giriş Cihazı

HP USB Value Klavye
HP USB Optik Fare

Yazılım

Önceden Yüklenmiş Microsoft Office 2010 Home ve Business (tam Office 2010 yazılım paketinin etkinleştirilmesi için Ürün Anahtarı satın alınması gerekir) (isteğe bağlı); Önceden
Yüklenmiş Microsoft Office 2010 Professional (tam Office 2010 yazılım paketinin etkinleştirilmesi için Ürün Anahtarı satın alınması gerekir) (isteğe bağlı); Norton Internet Security
2012 (60 günlük deneme)

Boyutlar

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

Ağırlık

5,2 kg'dan başlayan ağırlık
Tam ağırlık yapılandırmaya göre değişir

Güç

Harici 90W güç adaptörü

Geliştirme Çözümleri

1 adet 6'sı bir arada ortam kartı okuyucusu Bir 13,3 cm (5,25 inç) Bir 8,9 cm (3,5 inç)

Garanti

1 yıllık parça, işçilik ve yerinde hizmeti içeren 1 yıllık sınırlı garanti. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir.

1 HP Care Pack Hizmetleri'nin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Belirli sınırlamalar söz konusu olabilir. HP Care Pack Hizmetleri, servis sözleşmelerini

standart garantilerin ötesine taşır. HP ürününüzle ilgili doğru servis düzeyini seçmek için www.hp.com/go/lookuptool adresindeki HP Care Pack Hizmetleri Arama Aracı'nı kullanın. Ürüne göre HP Care Pack Hizmetleri ile ilgili ek bilgiler
www.hp.com/hps/carepack adresinde bulunur

© Telif Hakkı 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin
garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bütün özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın
alınmış donanım gerektirebilir. Ayrıntılar için http://windows.microsoft.com/tr-TR/ adresine bakın. Intel, Core ve Pentium, Intel Corporation veya ABD ile diğer
ülkelerdeki iştiraklerinin tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/desktops
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Wireless 802.11 b/g/n PCIe Kartı

Ağ kabloları ihtiyacını ortadan kaldırarak, kablosuz özellikli ofis ortamlarındaki çalışma alanı düzenlerini değiştirirken veya HP
Kablosuz 802,11 b/g/n PCIe Kartı ile mevcut ağlara kullanıcı eklerken esnekliği belirgin derecede artırabilirsiniz.

Ürün numarası: FH971AA

HP İnce USB Güçlendirilmiş Hoparlörler

USB bağlantı noktasından çalıştırılan ince HP hoparlörleri, şirket kullanıcıları için mükemmel bir stereo hoparlör çözümü
sağlayan zengin ve yüksek kaliteli bir ses üretir.

Ürün numarası: KK912AA

HP Anahtarlı Kablo Kilidi

HP Anahtarlı Kablo Kilidi, dizüstü bilgisayarlarda, yerleştirme istasyonlarında, masaüstü bilgisayarlarda, düz panel ekranlarda,
yazıcılarda veya projektörlerde bulunan türden endüstri standardı kilit yuvalarıyla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. 6,00 fit
(1,83 m) uzunluğunda vinil kaplamalı, havacılık endüstrisi kalite standartlarındaki galvanize çelik kabloyu herhangi bir sabit
nesnenin çevresine dolayıp, kilitlemek istediğiniz bilgisayara veya başka bir aygıta takarak değerli elektronik donanımınızı
hırsızlığa karşı koruyabilirsiniz. Bu kilitte, düğmeye basılarak çalışan bir kilitleme mekanizması ve kablo kilidini açmak için
kullanılan benzersiz bir anahtar (yedek anahtar da mevcuttur) bulunur. Ayrıca, kabloyu yerleştirip kullanırken kabloyu
toparlamanıza ve kablo uzunluğunu ayarlamanıza yardımcı olmak için küçük bir Velcro kayış da ürüne dahil edilmiştir.

Ürün numarası: BV411AA

HP Sanal Odalar (bir görüşmede en
fazla 5 kişi) Lisansı

Ekip toplantıları, müşteri brifingleri ve eğitim etkinliklerine, uygun tek bir çevrimiçi yerde ev sahipliği yapmak için Internet
erişimi olan her yerden bağlanın.

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın

Ürün numarası: WF722A

Ürün numarası: U6578E
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garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bütün özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın
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