Počítač HP 500B Microtower

Navrhnuté tak, aby zabezpečovali základnú
technológiu.

Nechajte počítač HP 500B Microtower, aby so štýlovou
efektivitou povzniesol váš malý podnik na novú úroveň, a to za
cenu, ktorá nezdolá vašu banku. Posilnite svoj pracovný deň s
osvedčenou technológiou Intel® a rozšíriteľnosťou navrhnutou
tak, aby spĺňala vaše požiadavky.

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
Jednoduchý štýl
Počítač HP 500B je vytvorený pre štýl aj pre
funkcionalitu – okamžite viditeľný, jednoducho sa
nastavuje a používa. Pohodlný predný prístup k
USB portom a zvukovým portom vám pomáha
prenášať údaje pri každodennej práci s
počítačom. Pustite sa do práce s naozaj
špičkovými predinštalovanými pracovnými
aplikáciami a funkciami, ktoré potrebujete pre
efektívne používanie už od prvého dňa.
Dôležitá technológia
Riaďte svoj podnik efektívne so spoľahlivým
výkonom, na ktorý sa môžete spoľahnúť. Váš
počítač sa dodáva s osvedčenými procesormi
Intel®, originálnym operačným systémom
Windows® 7 Professional, čipovou súpravou a
procesorom Graphics Media Accelerator, pevným
diskom až do 640 GB a pamäťou DDR 3 SDRAM
až do 4 GB.
Dostatočne flexibilný, aby sa prispôsobil
Prispôsobte svoj počítač pomocou slotov PCI
Express (PCIe) a voliteľnej optickej jednotky tak,
aby spĺňal požiadavky vášho malého podniku.
Prenos a ukladanie údajov je rýchly a jednoduchý
vďaka čítačke pamäťových kariet 6-v-1 HP a
zapisovacej jednotke DVD SuperMulti LightScribe,
ktorá vám umožní vypaľovať popisy v
profesionálnej kvalite priamo na DVD médiá
LightScribe. Umocnite ešte viac svoj zážitok so
zabudovanými možnosťami, ktoré sú navrhnuté
tak, aby vám pomohli dokončiť prácu, napr.
samostatná grafická karta.

Vytvorený na výdrž
Vďaka vyše 113 000 hodinám testovania získate
spoľahlivý a odolný stolný počítač s veľkou
výdržou. Už dnes vybavte svoj podnik cenným
prínosom – počítačom HP 500B.

Počítač HP 500B Microtower
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Vyhotovenie

Microtower

Operačný systém

Originálny
Originálny
Originálny
Originálny
Originálny
Originálny
Originálny
Originálny
FreeDOS

Procesor

Procesor Intel® Celeron® Dual-Core E3300 (2,50 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 1 MB, predná zbernica 800 MHz); Procesor Intel® Celeron® Dual-Core
E3400 (2,60 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 1 MB, predná zbernica 800 MHz); Procesor Intel® Pentium® Dual-Core E5400 (2,70 GHz, vyrovnávacia pamäť
L2 2 MB, predná zbernica 800 MHz); Procesor Intel® Pentium® Dual-Core E5500 (2,80 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 2 MB, predná zbernica 800 MHz);
Procesor Intel® Pentium® Dual-Core E6500 (2,93 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 2 MB, predná zbernica 1066 MHz); Procesor Intel® Pentium® Dual-Core
E6600 (3,06 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 2 MB, predná zbernica 1066 MHz); Procesor Intel® Pentium® Dual-Core E6700 (3,20 GHz, vyrovnávacia
pamäť L2 2 MB, predná zbernica 1066 MHz); Procesor Intel® Core™2 Duo E7500 (2,93 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 3 MB, predná zbernica 1066
MHz); Procesor Intel® Core™2 Duo E7600 (3,06 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB L2, 1066 MHz FSB)

Čipová sada

Intel® G41 Express

Pamäť

Od 1 MB do 4 GB DDR3-Synch DRAM PC3-10600

Vnútorná pamäť

320 až 640 GB SATA 3,0 Gb/s

Vymeniteľné médiá

DVD napaľovačka SATA SuperMulti LightScribe
SATA DVD-ROM

Obrázky

Integrovaný 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)

Zvuk

Integrovaný zvuk s vysokým rozlíšením s kodekom Realtek ALC662

Možnosti komunikácie

Integrovaná Realtek RTL8103EL 10/100 Ethernet
Intel Gigabit CT Desktop (voliteľné)
Bezdrôtové PH PCIe 802.11b/g/n

Porty a konektory

1 vstup pre mikrofón; 1 RJ-45; 1 VGA; 6 USB 2.0; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup

Vstupné zariadenia

Klávesnica HP USB Value
Optická myš USB s kolieskom

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 10,2 kg

Zdroj

300 W zdroj napájania ATX – PFC/bez PFC s prepínačom siete 115 V/230 V (líši sa v závislosti od krajiny/oblasti)

Riešenia pre rozšírenie

1 PCI 2.3 s plnou výškou; 1 PCIe x16 s plnou výškou; 2 PCIe x1 s plnou výškou
Jedna 13,3 cm (5,25") ; Jeden 8,9 cm (3,5")

Záruka

Chránené prostredníctvom HP Services, vrátanie štandardnej záruky 1-1-0 alebo 1-1-1. Podmienky a ustanovenia sa líšia v závislosti od krajiny a typu.

Windows® 7 Professional 32-bit
Windows® 7 Professional 64-bitový
Windows® 7 Home Premium 32-bit
Windows® 7 Home Premium 64-bit
Windows® 7 Home Basic (32-bit)
Windows® 7 Home Basic 64-bit
Windows® 7 Starter
Windows Vista® Home Basic

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2010 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 alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.
Na inštaláciu systému Windows 7 a využitie všetkých jeho funkcií môže byť potrebný vylepšený alebo samostatne zakúpený hardvér a/alebo DVD mechanika. Podrobnosti nájdete na
adrese http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. V prípade potreby môže byť k dispozícii aj disk so systémom Windows 7 Professional pre budúcu inováciu. Prechod na
predchádzajúcu verziu (downgrade) môžu využiť iba koncoví používatelia z radov firiem (vrátane vládnych alebo vzdelávacích inštitúcií), od ktorých sa očakáva, že objednajú
každoročne aspoň 25 zákazníckych systémov s rovnakým vlastným bitovým obrazom.
Intel, Core a Pentium sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Microsoft, Windows a Windows Vista
sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Windows Vista® je buď registrovaná ochranná známka, alebo ochranná známka Microsoft Corporation v Spojených štátoch
alebo iných krajinách.
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Príslušenstvo a služby

Bezpečnostný zámok pre
PC HP Business

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
Toto praktické zariadenie zabezpečí, že váš stolový osobný počítač zostane presne
tam, kde je – zámkom zabezpečuje kryt šasi k bodu zaistenia. Kábel s oceľovou
slučkou je tiež navrhnutý tak, aby zabránil neoprávnenému odstráneniu klávesnice,
monitora a všetkých periférnych zariadení.

Číslo produktu: PV606AA

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.

Číslo produktu: KK912AA

Pamäť HP 2 GB
PC3-10600 (DDR3 1 333
MHz) DIMM

Maximalizujte výkon pracovného počítača s pamäťou HP. Výmena vašej pamäte za
novú je cenovo výhodná cesta pre zvýšenie výkonu systému bez potreby výmeny
procesora.

Číslo produktu: AT024AA

Pevný disk HP 500 GB
SATA (NCQ/Smart IV)
3,0 Gb/s

Pevné disky HP Serial ATA maximalizujú výkon pracovných staníc HP poskytovaním
technológií, ktoré splnia vaše narastajúce požiadavky na ukladanie dát s
veľkokapacitnými jednotkami, ktoré poskytujú perfektnú spoľahlivosť a výkon.

Číslo produktu: KW347AA

Jednotka HP SATA
SuperMulti LightScribe

Teraz môžete zapisovať na všetky formáty DVD vrátane DVD-RAM, vypaľovať
vlastné potlače diskov priamo vo vnútri vašej jednotky DVD a ukladať až 8,5 GB dát
alebo zaznamenávať až 4 hodiny kvalitného DVD videa - všetko s mechanikou HP
SATA SuperMulti LightScribe.

Číslo produktu: AR630AA

3 roky v nasledujúci
pracovný deň u
zákazníka s ponechaním
poškodených médií,
okrem externého
monitora a hardvérovej
podpory

Ponechajte si poškodené médium na likvidáciu spôsobom, ktorý spĺňa vaše
bezpečnostné štandardy a dostávajte vysokokvalitnú podporu na mieste aj na diaľku
od spoločnosti HP.

Číslo produktu: UF360E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

