Računalnik HP Pro 3120, ministolp

Izdelan, da bo prilagodljiv za izpolnjevanje vaših
potreb danes in da bo s preverjeno tehnologijo rasel
z vami v prihodnosti.
Spoznajte svoj potencial s poslovnim računalnikom HP Pro 3120
v ohišju ministolp. Računalnik je dovolj zmogljiv, da se spopada
z vsakodnevnimi poslovnimi potrebami majhnega podjetja, in
ima dovolj vgrajene prilagodljivosti za uporabo v prihodnosti.
Pridobite takojšnjo produktivnost in prilagodljivost s sodobnim
videzom in otipom še danes.

Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
Rast postaja standard
Vaš posel potrebuje razvoj, medtem ko vaše majhno
podjetje raste. Zdaj ne veste natančno, kaj boste
potrebovali v prihodnosti. To je bilo upoštevano pri zelo
razširljivem računalniku HP Pro 3120 v ohišju ministolp,
ki je oblikovan, da se razvija skupaj z vami.
Razpoložljiva vrata, reže in ležišča vam omogočajo
konfiguriranje računalnika na tak način, da bo izpolnil
vaše potrebe danes, nato pa lahko ob pravem času
razširite svoje zmogljivosti.
Takojšnja uporaba
Računalnik lahko uporabljate, ko imate preverjene
procesorje in vezje Intel®, pristni Windows® 7
operacijski sistem, podporo za dva monitorja, različne
optične pogone, trdi disk velikosti do 2 TB in do 8 GB
pomnilnika DDR3 SDRAM. S predhodno nameščeno
programsko opremo, na primer HP ProtectTools Suite
SMB, HP Power Manager in MacAfee Total Protection
Suite, pa dobite računalnik, ki je opremljen tako, da je
učinkovit takoj.
Naredite več s predhodno nameščenimi možnostmi
Konfigurirajte računalnik tako, da bo deloval po vaših
željah s predhodno nameščenimi možnostmi, kot so
bralnik medijskih kartic 22-v-1 ali pogon SuperMulti
LightScribe DVD Writer, tako da lahko oznake
zapisujete neposredno na plošče LightScribe. Poleg
tega pa lahko svojemu podjetju dodate zagon in
izboljšate svojo vizualno izkušnjo z grafičnimi karticami
s podporo za DirectX® 1 11.

Izdelan za trajnost
Naše glavno delovanje sta inovativni inženiring in
preizkuševanje, zato smo vodilni pri inovacijah v
industrijskih trendih, ki predstavljajo največje izzive in
priložnosti za nas in naše stranke. Zato ste lahko
prepričani, da boste dobili zanesljiv in trajen namizni
računalnik, ki ga boste lahko dolgo uporabljali. Poleg
tega računalniki HP Pro 3120 Series ponujajo možnosti
storitev in podpore, tako da lahko svoj čas porabite
tako, da se osredotočite na to, kar je najbolj
pomembno – svoje delo.
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TEHNIČNI PODATKI
Lastnosti oblike

Ministolp

Operacijski sistem

Pristni Windows®
Pristni Windows®
Pristni Windows®
Pristni Windows®
Pristni Windows®
FreeDOS

Procesor

Procesor Intel® Core™2 Duo E7500 (2,93 GHz, 3 MB predpomnilnika L2, 1066 MHz vodilo FSB); Procesor Intel® Core™2 Duo E7600 (3,06 GHz, 3 MB
predpomnilnika L2, 1066 MHz vodilo FSB); Procesor Intel® Core™2 Quad Q8400 (2,66 GHz, 4 MB predpomnilnika L2, 1333 MHz vodilo FSB); Procesor
Intel® Core™2 Quad Q9500 (2,83 GHz, 12 MB predpomnilnika L2, 1333 MHz vodilo FSB); Procesor Intel® Pentium® Dual-Core E5400 (2,70 GHz, 2 MB
predpomnilnika L2, 800 MHz vodilo FSB); Procesor Intel® Pentium® Dual-Core E5500 (2,80 GHz, 2 MB predpomnilnika L2, 800 MHz vodilo FSB); Procesor
Intel® Pentium® Dual-Core E6500 (2,93 GHz, 2 MB predpomnilnika L2, 1066 MHz vodilo FSB); Procesor Intel® Pentium® Dual-Core E6600 (3,06 GHz, 2
MB predpomnilnika L2, 1066 MHz vodilo FSB); Procesor Intel® Pentium® Dual-Core E6700 (3,20 GHz, 2 MB predpomnilnika L2, 1066 MHz vodilo FSB)

Nabor vezij

Intel® G43 Express

Izmenljivi nosilec podatkov

DVD-zapisovalnik SATA SuperMulti LightScribe

Grafika

Vgrajena grafična kartica Intel Graphics Media Accelerator X4500HD; ATI Radeon HD 5450 (512 MB); ATI Radeon HD 5570 (2 GB FH); NVIDIA GeForce
G210 HDMI (512 MB); NVIDIA GeForce GT230 (1,5 GB); NVIDIA GeForce GT320 (1 GB)

Zvočna kartica

Zvočni kodek Realtek ALC888S High Definition

Komunikacije

Vgrajen omrežni vmesnik Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet

Vrata in priključki

6 vrat USB 2.0; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 koaksialni izhod SPDIF; 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 vhod za mikrofon

Vhodne naprave

Tipkovnica USB Value
Optična miška USB s tipkama in drsnim kolescem

Programska oprema

Microsoft Office Starter 2010 Preloaded; Mozilla Firefox za HP Virtual Solutions; Roxio Creator Business 10 HD; Corel WinDVD 8; Corel WinDVD BD za
Blu-Ray; Protivirusna programska oprema McAfee Total Protection; HP Power Manager v2.0; HP ProtectTools Suite SMB; HP Total Care Advisor

Mere

18,5x41,6x38,5 cm

Teža

Že od 7,58 kg

Napajanje

300 W non-PFC (linijsko stikalo 115 V/230 V)

Možnosti razširitve

1 reža PCIe celotne višine x16; 3 reže PCIe celotne višine x1
1 8,9 cm (3,5 palca); 2 13,3 cm (5,25 palca) ; 2 8,9 cm (3,5 palca)

Garancija

Zaščiteno s HP-jevimi storitvami, vključno s standardno garancijo 1-1-0, 1-1-1 ali 3-3-0. Garancijski pogoji se lahko razlikujejo glede na državo in/ali
poslovni model.

7
7
7
7
7

Professional 64-bitni
Professional 64-bitni
Home Premium 64-bit
Home Basic 64-bitni
Home Basic (32-bitni)

1 Vmesniki DirectX® 10 ali novejši zahtevajo OS Windows Vista ali novejše OS. Windows 7 podpira starejše grafične vmesnike DirectX 9 z uporabo gonilnika WDDM v1.0 (Vista).
DirectX 10 ali novejši vmesniki potrebujejo gonilnik, skladen z WDDM v1.1 (Windows 7).

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena
v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma
pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Sistemi bodo morda zahtevali posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 7. V nekaterih izdajah operacijskega sistema
Windows 7 določene funkcije niso na voljo. Za podrobnosti glejte http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Disk programa Windows 7 Professional lahko po želji uporabite za morebitno
nadgradnjo. Do možnosti prehoda na starejšo različico so upravičene pravne osebe (vključno z vladnimi ali izobraževalnimi ustanovami), ki morajo letno kupiti vsaj 25 uporabniških sistemov z enako
prilagojeno sliko.
Intel, Core in Pentium so registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Microsoft, Windows in Windows Vista so blagovne znamke
Microsoftove skupine podjetij. Windows Vista® je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
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Pripomočki in storitve

Brezžična tipkovnica in
miška HP 2,4 GHz

Ta modni komplet računalniškemu namizju ponuja prikladnost, udobje in eleganco
delovanja brezžične tipkovnice in laserske miške.

Številka izdelka: NB896AA

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.

Številka izdelka: KK912AA

Tipkovnica HP USB PS2,
ki jo lahko operete

Tipkovnica HP USBPS2, ki jo lahko operete, je primerna za okolja, kjer je potrebno,
da tipkovnico potopite in čistite z naslednjimi raztopili: milo, tekočina za čiščenje,
blaga čistila, čistila za splošno uporabo, belilo, razkužilo.

Številka izdelka: VF097AA

Pomnilnik HP 2 GB
PC3-10600 (DDR3-1333
MHz) DIMM

Povečajte zmogljivost poslovnega računalnika s pomnilnikom HP. Nadgradnja
pomnilnika je stroškovno učinkovit način za povečanje zmogljivosti sistema brez
nadgrajevanja procesorja.

Številka izdelka: AT024AA

Trdi disk HP 1 TB SATA
(NCQ/Smart IV) 3,0
Gb/s

Trdi diski HP Serial ATA izboljšujejo delovanje poslovnih računalnikov HP tako, da s
pogoni velike zmogljivosti, ki ponujajo vrhunsko zanesljivost in delovanje,
omogočajo tehnologije, s katerimi izpolnite svoje naraščajoče zahteve po
pomnilniku.

Številka izdelka: VU353AA

3-leta, odziv naslednji
dan na kraju uporabe.
Stranka lahko obdrži
okvarjene medije, brez
monitorja, podpora za
HW

Svoje okvarjene medije lahko obdržite za odstranitev v skladu z vašimi varnostnimi
standardi in deležni ste podpore visoke kakovosti s strani HP-ja, na kraju uporabe in
na daljavo.

Številka izdelka: UF360E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions
Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

