Υπολογιστής HP 500B Microtower

Σχεδιασμός που παρέχει την απαραίτητη τεχνολογία.

Αφήστε τον υπολογιστή HP 500B Microtower να ανεβάσει τη
μικρή επιχείρησή σας σε άλλα επίπεδα, με στυλ, υψηλή απόδοση
και σε τιμή που δεν ξεφεύγει από τον προϋπολογισμό σας.
Βελτιώστε την εργάσιμη ημέρα σας με αναγνωρισμένη
τεχνολογία Intel® και δυνατότητες επέκτασης σχεδιασμένες για
τις ανάγκες σας.

Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
Κομψή απλότητα
Ο υπολογιστής HP 500B έχει σχεδιαστεί με
γνώμονα το στυλ και τη λειτουργικότητα. Έχει
κομψή εμφάνιση και παρέχει ευκολία στην
εγκατάσταση και τη χρήση. Εύκολη πρόσβαση από
την μπροστινή πλευρά σε θύρες USB και ήχου που
σας βοηθούν να διατηρείτε μια ομαλή ροή στις
καθημερινές λειτουργίες. Χρησιμοποιήστε τον
εξοπλισμό αμέσως με τις προεγκατεστημένες
επιχειρησιακές εφαρμογές και τη λειτουργικότητα
που χρειάζεστε για αποδοτική λειτουργία από την
πρώτη μέρα.
Τεχνολογία ζωτικής σημασίας
Χειριστείτε την επιχείρησή σας αποδοτικά με
αξιόπιστη απόδοση στην οποία μπορείτε να
βασίζεστε. Ο υπολογιστής σας είναι εξοπλισμένος
με αναγνωρισμένους επεξεργαστές, chipset και
Graphics Media Accelerator της Intel®,
λειτουργικό σύστημα αυθεντικό Windows® 7
Professional, σκληρό δίσκο έως 640 GB και μνήμη
DDR 3 SDRAM έως 4 GB.

Ευελιξία για τις δικές σας ανάγκες
Προσαρμόστε τον υπολογιστή σας ώστε να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μικρής σας
επιχείρησης με υποδοχές PCI Express (PCIe) και
προαιρετική μονάδα οπτικού δίσκου. Η μεταφορά
και η αποθήκευση δεδομένων γίνονται γρήγορα και
εύκολα με τη συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων
HP 6 σε 1 και μια μονάδα εγγραφής DVD
SuperMulti LightScribe της επιλογής σας που σας
επιτρέπει να δημιουργείτε ετικέτες επαγγελματικής
ποιότητας απευθείας στα DVD LightScribe.
Βελτιώστε την εμπειρία σας ακόμα περισσότερο με
προδιαμορφωμένες επιλογές που έχουν σχεδιαστεί
για να σας βοηθούν στην εργασία σας, όπως
διακριτές κάρτες γραφικών.
Κατασκευασμένα για να αντέχουν
Με πάνω από 113.000 ώρες δοκιμών, η
αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα του επιτραπέζιου
υπολογιστή σας είναι εξασφαλισμένες. Προσθέστε
ένα πολύτιμο στοιχείο στην επιχείρησή σας σήμερα
κιόλας – τον υπολογιστή HP 500B.

Υπολογιστής HP 500B Microtower
Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μορφή

Microtower

Λειτουργικό σύστημα

Αυθεντικά Windows® 7 Professional 32 bit
Aυθεντικό Windows® 7 Professional 64 bit
Aυθεντικό Windows® 7 Home Premium 32 bit
Aυθεντικό Windows® 7 Home Premium 64 bit
Αυθεντικά Windows® 7 Home Basic 32 bit
Aυθεντικό Windows® 7 Home Basic 64 bit
Αυθεντικά Windows® 7 Starter
Αυθεντικά Windows Vista® Home Basic
FreeDOS

Επεξεργαστής

Επεξεργαστής Intel® Celeron® E3300 διπλού πυρήνα (2,50 GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz FSB), επεξεργαστής Intel® Celeron® E3400 διπλού πυρήνα (2,60
GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz FSB), επεξεργαστής Intel® Pentium® E5400 διπλού πυρήνα (2,70 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB), επεξεργαστής Intel®
Pentium® E5500 διπλού πυρήνα (2,80 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB), επεξεργαστής Intel® Pentium® E6500 διπλού πυρήνα (2,93 GHz, 2 MB L2
cache, 1066 MHz FSB), επεξεργαστής Intel® Pentium® E6600 διπλού πυρήνα (3,06 GHz, 2 MB L2 cache, 1066 MHz FSB), επεξεργαστής Intel® Pentium®
E6700 διπλού πυρήνα (3,20 GHz, 2 MB L2 cache, 1066 MHz FSB), επεξεργαστής Intel® Core™ 2 Duo E7500 (2,93 GHz, 3 MB L2 cache, 1066 MHz FSB),
επεξεργαστής Intel® Core™ 2 Duo E7600 (3,06 GHz, 3 MB L2 cache, 1066 MHz FSB)

Chipset

Intel® G41 Express

Μνήµη

Από 1 έως 4 GB DDR3-Synch DRAM PC3-10600

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

320 έως 640 GB SATA 3,0 Gb/s

Αποσπώμενα μέσα

Μονάδα εγγραφής DVD SATA SuperMulti LightScribe, DVD-ROM SATA

Γραφικά

Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών Intel Graphics Media Accelerator 4500, NVIDIA GeForce G210 HDMI (512 MB), NVIDIA GeForce 315 (1 GB), ATI Radeon
HD 5450 (1 GB), NVIDIA GeForce 315 (1 GB)

Ήχος

Ενσωματωμένος ήχος υψηλής πιστότητας με Realtek ALC662 codec

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη κάρτα 10/100 Ethernet Realtek RTL8103EL, Intel Gigabit CT Desktop (προαιρετικό), PH PCIe ασύρματου 802.11b/g/n

Θύρες και υποδοχές

1 είσοδος μικροφώνου, 1 RJ-45, 1 VGA, 6 USB 2.0, 1 είσοδος γραμμής, 1 έξοδος γραμμής

Συσκευές εισόδου

Πληκτρολόγιο HP USB Value
Οπτικό ποντίκι κύλισης USB

Διαστάσεις

16,6 x 42,8 x 38,4 cm

Βάρος

Αρχικό βάρος 10,2 kg

Ισχύς

Τροφοδοτικό ATX 300W – PFC / μη PFC με διακόπτη γραμμής 115v/230v (ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή)

Λύσεις επέκτασης

1 PCI πλήρους ύψους 2.3, 1 PCIe πλήρους ύψους x16, 2 PCIe πλήρους ύψους x1
Μία 13,3 cm (5,25") ; Ένα 8,9 cm (3,5")

Εγγύηση

Καλύπτεται από τις Υπηρεσίες HP, με τυπική εγγύηση 1-1-0 ή 1-1-1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή/και το επιχειρησιακό
μοντέλο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για
προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Αυτό το σύστημα ενδέχεται να απαιτεί αναβάθμιση ή/και ξεχωριστή αγορά υλικού ή/και μονάδα DVD για την εγκατάσταση του λογισμικού Windows 7 και για την πλήρη αξιοποίηση της
λειτουργικότητας των Windows 7. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Ο δίσκος των Windows 7 Professional μπορεί να
περιλαμβάνεται για μελλοντική αναβάθμιση, αν το επιθυμείτε. Για το δικαίωμα αυτής της υποβάθμισης ο τελικός χρήστης πρέπει να είναι επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών
ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) και αναμένεται η ετήσια παραγγελία τουλάχιστον 25 συστημάτων πελάτη με την ίδια προσαρμοσμένη εικόνα.
Οι ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows
Vista είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Η ονομασία Windows Vista® είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες
ή/και άλλες χώρες.
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Υπολογιστής HP 500B Microtower
Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Κλειδαριά ασφαλείας HP
Business PC

Αυτή η εύχρηστη συσκευή διασφαλίζει την ακινητοποίηση του desktop PC
κλειδώνοντας το κάλυμμα του σκελετού και ασφαλίζοντάς το σε σταθερό σημείο. Το
ατσάλινο καλώδιο έχει επίσης σχεδιαστεί, ώστε να αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη
αφαίρεση του πληκτρολογίου, της οθόνης και όλων των περιφερειακών.

Αριθμός προϊόντος: PV606AA

Λεπτά ηχεία HP με
τροφοδοσία μέσω USB

Τα ηχεία HP Thin που τροφοδοτούνται μέσω της θύρας USB παράγουν ήχο υψηλής
ποιότητας, αποτελώντας μια εξαιρετική λύση στερεοφωνικών ηχείων για επαγγελματίες
χρήστες.

Αριθμός προϊόντος: KK912AA

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

Μεγιστοποιήστε την απόδοση του επαγγελματικού σας υπολογιστή με μνήμη HP. Η
αναβάθμιση της μνήμης αποτελεί έναν οικονομικό τρόπο βελτίωσης της απόδοσης του
συστήματος χωρίς να απαιτείται αναβάθμιση του επεξεργαστή.

Αριθμός προϊόντος: AT024AA

Σκληρός δίσκος HP 500
GB SATA (NCQ/Smart
IV) 3,0 Gb/s

Οι σκληροί δίσκοι HP Serial ATA μεγιστοποιούν την απόδοση των επαγγελματικών
υπολογιστών HP παρέχοντας τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις σας για
αυξημένο χώρο αποθήκευσης, με μονάδες υψηλής χωρητικότητας που προσφέρουν
κορυφαία αξιοπιστία και απόδοση.

Αριθμός προϊόντος: KW347AA

Μονάδα HP SATA
SuperMulti LightScribe

Τώρα μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε όλους τους τύπους DVD συμπεριλαμβανομένου
του DVD-RAM, να εκτυπώσετε τις δικές σας ετικέτες δίσκων μέσα από την ίδια τη
μονάδα DVD και να αποθηκεύσετε έως 8,5 GB δεδομένων ή εγγραφή βίντεο έως 4
ωρών ποιότητας DVD – όλα με τη μονάδα δίσκου HP SATA SuperMulti LightScribe.

Αριθμός προϊόντος: AR630AA

Επιτόπου εξυπηρέτηση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα
3 ετών με κράτηση των
ελαττωματικών μέσων,
εκτός εξωτερικής οθόνης,
Υποστήριξη υλικού

Διατηρήστε τα ελαττωματικά μέσα σας για απόρριψη με τρόπο που πληροί τα πρότυπα
ασφαλείας σας και λάβετε υψηλής ποιότητας επιτόπου και απομακρυσμένη
υποστήριξη από την HP.

Αριθμός προϊόντος: UF360E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

