Počítač HP Pro 3130 Minitower
Výkon a rozšiřitelnost.

Tento počítač byl navržen tak, aby vyhověl vašim dnešním
požadavkům a rostl s vámi i v budoucnu. Vestavěná flexibilita a
okamžitá produktivita budou provázet vaši firmu i v
budoucnosti.

Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Vestavěná flexibilita
Počítač HP Pro 3130 Minitower Business bude cenným
přínosem pro vaši malou firmu. Je dostatečně výkonný,
aby zvládal každodenní potřeby multitaskingu, a je
vybaven flexibilitou umožňující budoucí rozšíření.
Získejte ještě dnes okamžitou produktivitu a flexibilitu s
moderním vzhledem a ovládáním.
Výrazný a inteligentní výkon
Nejnovější generace procesorů Intel a čipové sady
Intel® H57 Express představuje další krok k rychlejší
vícejádrové technologii, která inteligentním způsobem
maximalizuje výkon, a efektivně tak reaguje na vaši
pracovní zátěž. Procesory Intel® Core™ i7, Core™ i5 a
Core™ i3 byly navrženy s pokročilými technologiemi,
které pomáhají v automatickém nasazení výpočetního
výkonu tam, kde je to potřeba pro efektivnější
multitasking.
Možnosti expanze jako standard
Vaši práci je třeba dále rozvíjet současně s růstem
vašeho malého podniku. Nikdy nemůžete přesně říct,
co budete v budoucnu potřebovat. A právě z toho
důvodu byl vysoce rozšiřitelný počítač HP Pro 3130
Minitower navržen tak, aby se rozvíjel společně s vámi.
Dostupné porty a sloty umožňují váš počítač
nakonfigurovat tak, aby splňoval vaše dnešní potřeby a
aby ho bylo možné dále rozšířit, až nastane ten
správný čas.

Použitelný již po prvním spuštění
Tento počítač je připraven k práci ihned, jakmile jste
připraveni vy. Je vybaven nejnovějšími výkonnými
procesory Intel®, originálním operačním systémem
Windows® 7, podporou dvou monitorů 1, pevným
diskem o velikosti až 750 GB a až 16 GB paměti
DDR3 SDRAM a podporou diskových polí RAID.
S předinstalovaným softwarem, jako je HP ProtectTools
Suite, HP Power Assistant a Norton Internet Security
2011, získáte počítač, který je okamžitě připraven
k práci.; Rozšiřte svůj pracovní potenciál pomocí
předpřipravených prvků, jako je čtečka paměťových
médií 22 v 1, druhý pevný disk využívající zrcadlení
dat pole RAID nebo zapisovací jednotka DVD
SuperMulti LightScribe, která dokáže vypalovat popisky
přímo na disky.
Zvyšte efektivitu fungování svého podniku
Zvyšte přenosové rychlosti kompatibilních zařízení
s volitelnou kartou USB 3.0 SuperSpeed PCIe x1.
Zlepšete svou práci s grafikou pomocí grafických karet
s podporou rozhraní DirectX® 2 11.; Počítač řady HP
Pro 3130 také nabízí možnosti servisu a podpory,
takže můžete svůj čas věnovat tomu, co je nejdůležitější
– své práci.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Provedení

Minitower

Operační systém

Originální
Originální
Originální
Originální

Procesor

Procesor Intel® Core™ i7-870 (2,93 GHz, 8 MB celkové mezipaměti); Procesor Intel® Core™ i5-760 (2,80 GHz, 8 MB celkové mezipaměti); Procesor Intel®
Core™ i5-750 (2,66 GHz, 8 MB celkové mezipaměti); Procesor Intel® Core™ i5-650 (3,20 GHz, 4 MB celkové mezipaměti); Procesor Intel® Core™ i3-560
(3,32 GHz, 4 MB celkové mezipaměti); Procesor Intel® Core™ i3-550 (3,20 GHz, 4 MB celkové mezipaměti); Dvoujádrový procesor Intel® Pentium®
G6950 (2,80 GHz, 3 MB celkové mezipaměti)

Čipová sada

Intel® H57 Express

Vyjímatelná média

Zapisovací jednotka DVD SATA SuperMulti LightScribe

Grafická karta

Integrovaná grafická karta Intel HD; ATI Radeon HD 5450 (512 MB); NVIDIA GeForce G405 (1 GB); NVIDIA GeForce GT420 (2 GB); NVIDIA GeForce
GT440 (1,5 GB); ATI Radeon HD 6450 (1 GB); ATI Radeon HD 6570 (2 GB)

Zvuk

Zvukový kodek Realtek ALC888S High Definition.

Komunikace

Integrovaný adaptér Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet

Porty a konektory

8 USB 2.0; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 koaxiální výstup SPDIF; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup pro mikrofon

Vstupní zařízení

Klávesnice USB Value
Dvoutl. optická myš s kolečkem k rozhraní USB

Software

Microsoft Office 2010 Professional; Microsoft Office Home and Business 2010; Microsoft Office Starter 2010; Roxio Creator Business 10 HD; Corel WinDVD
8; Norton Internet Security 2011; 2008 Intel Matrix Storage Manager; HP Power Assistant; HP ProtectTools Suite pro malé a střední firmy (SMB)

Zabezpečení

Oko pro zámek; Podpora zámku Kensington

Rozměry

18,5 × 41,6 × 38,5 cm

Hmotnost

Od 7,58 kg

Napájení

aPFC 300 W

Možnosti rozšíření

1 slot PCIe x16 s plnou výškou; 3 sloty PCIe x1 s plnou výškou; 1 slot mini PCI; 1 čtečka mediálních karet 22 v 1 (volitelně)
Jeden 8,9 cm (3,5"); Dva 13,3 cm (5,25") ; Dva 8,9 cm (3,5")

Záruka

Podléhá záruce služeb HP Services, včetně standardní záruky (1 – 1 – 1). Podmínky záruky se mohou lišit podle jednotlivých zemí a pracovních modelů.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 64bitový
Professional 32bitový
Home Premium 64bitový
Home Basic 64

1 Modely se čtyřjádrovými procesory Intel® nepodporují dva monitory.
2 Rozhraní DirectX® 10 a vyšší vyžaduje systém Windows Vista nebo novější. Systém Windows 7 bude podporovat starší adaptéry rozhraní DirectX 9 prostřednictvím ovladače WDDM
v1.0 (Vista). Rozhraní DirectX 10 a vyšší vyžaduje ovladač kompatibilní s technologií WDDM v1.1 (Windows 7).

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby
společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost
HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Systém Windows 7 může k plnému využití své funkčnosti vyžadovat modernizovaný nebo samostatně zakoupený hardware. Všechny funkce nejsou v některých vydáních systému Windows 7 dostupné.
Podrobnosti naleznete na adrese: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Podle potřeby může být pro budoucí inovaci přiložen disk se systémem Windows 7 Professional. Aby koncový
uživatel získal nárok na tento downgrade, musí se jednat o firmu (včetně vládních nebo vzdělávacích institucích), a musí si ročně objednat alespoň 25 zákaznických systémů se stejnou vlastní bitovou
kopií.
Intel, Core a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné
známky skupiny společností Microsoft. Windows Vista® je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
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Příslušenství a služby

Omyvatelná klávesnice
HP USB PS2

Omyvatelná klávesnice HP USB PS2 je vhodná pro prostředí, která vyžadují, aby
klávesnice bylo možno čistit následujícím rozpouštědly: mýdla, prostředky na mytí
nádobí, neabrazivní čisticí prostředky, čisticí prostředky pro běžné použití, bělicí,
dezinfekční a antibakteriální prostředky a líh. Omyvatelná klávesnice HP USB PS2
poskytuje ochranu před vodou a prachem podle části IP66 definované standardem
60529-1 organizace IEC (International Electro Technical Commission) a části 4X
definované standardem 250 organizace NEMA (National Electrical Manufacturers
Association). Část IP66 definovaná standardem 60529 organizace IEC znamená, že
klávesnice je chráněna před prachem a vysokotlaký proud vody z jakéhokoli směru
nebude mít škodlivé následky. Pouzdro NEMA 4X definované standardem 250
organizace NEMA poskytuje ochranu před větrem navátým prachem, deštěm,
stříkající vodou a vodou proudící z hadice. Další informace o regulačních
standardech vám poskytne právní oddělení.
Produktové číslo: VF097AA

Grafická karta ATI
Radeon HD 4550 (512
MB) DH PCIe x16

Grafická karta ATI Radeon HD 4550 DH PCIe x16 představuje nízkoprofilové řešení
pro zásuvku PCI Express x16 založené na grafických procesorech ATI RV710.
Kompatibilní pouze s modely v provedení Small Form Factor nebo Microtower.

Produktové číslo: SG764AA

Paměť DIMM HP 4 GB
PC3-10600 (DDR3 1 333
MHz)

Maximalizujte výkon svého počítače třídy Business s pamětí HP. Upgrade paměti je
jen nenákladný způsob zvýšení výkonu systému bez nutnosti upgradu procesoru.

Produktové číslo: VH638AA

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

Pevné disky HP Serial ATA maximalizují výkon pracovních počítačů HP a jsou
vybaveny technologiemi vyhovujícími rostoucím požadavkům na ukládání dat
pomocí velkokapacitních jednotek s vynikající spolehlivostí a výkonem.

Produktové číslo: VU353AA

Reproduktory HP Thin
s napájením z USB

Tenké reproduktory HP napájené přes port USB produkují bohatý, vysoce kvalitní
zvuk a jsou velmi vhodné pro profesionální uživatele.

Produktové číslo: KK912AA

3letá HW podpora HP
následující pracovní den
na místě, nezahrnuje
externí monitor

Získejte pro své zařízení tříletou možnost opravy na místě následující pracovní den
kvalifikovaným technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na
dálku.

Produktové číslo: U6578E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním
stavu.

