Počítač HP Compaq 4000 Pro small form
factor
Hodnota zaměřená na podnikání

Stabilní a spolehlivý osobní počítač je naprostou nezbytností
každé firmy bez ohledu na to, jak je velká. Jelikož je zařízení
HP Compaq 4000 Pro určeno ke každodennímu používání,
obsahuje osvědčené jednotky a díly vyhovující náročným
standardům podnikových počítačů.

Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
Myslíme dopředu
Díky tomu, že použité materiály neobsahují bromové
zpomalovače hoření (BFR) ani polyvinylchloridy (PVC),
můžeme společně s vámi pomoci životnímu prostředí.
Modely obdržely osvědčení ENERGY STAR® a EPEAT®
Gold. Tento podnikový počítač kladoucí důraz na
hodnotu obsahuje exkluzivní předinstalovanou aplikaci
HP Power Assistant.
Počítač si můžete vybavit běžnými jednotkami, včetně
přehrávače disků Blu-ray nebo čtečky paměťových karet
s podporou 22 různých formátů.
Běžná technologie podnikových počítačů a navíc
hardwarová podpora
Díky výběru z řady procesorů Intel s integrovanou
grafickou kartou Graphics Media Accelerator 4500
můžete zvýšit výkonnost graficky náročných aplikací.
Zařízení je vybaveno standardními konektory PS/2 pro
myš a klávesnici a integrovaným sériovým portem
s možností přidání druhého sériového portu nebo
jednoho paralelního portu.
1letá standardní omezená záruka s asistencí přímo na
pracovišti vyhoví všem požadavkům vaší firmy.
Nadčasové a promyšlené provedení
Pohodlí je zajištěno umístěním zvukového vstupu i
výstupu a portů USB na přední stranu.
Díky integrované podpoře dvou monitorů můžete
pracovat produktivněji a pohodlněji.
Pokud máte nasazení rozvržena na delší dobu, je dobré
vědět, že budete mít možnost zakoupit stejné skříně
i v budoucnu. Dostupnost zařízení HP Compaq 4000
Pro SFF je naplánována přinejmenším na 10 měsíců.

Počítač HP Compaq 4000 Pro small form
factor
Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Provedení

Small Form Factor

Operační systém

Originální Windows® 7 Professional 32
Originální Windows® 7 Professional 64
Originální Windows® 7 Home Basic 32

Procesor

Procesor Intel® Core™2 Duo E7500 (2,93 GHz, 3 MB mezipaměti L2, FSB 1066 MHz); Dvoujádrový procesor Intel® Pentium® E5800 (3,20 GHz, 2 MB mezipaměti L2, FSB 800 MHz);
Dvoujádrový procesor Intel® Celeron® E3400 (2,60 GHz, 1 MB mezipaměti L2, FSB 800 MHz)

Čipová sada

Intel® B43 Express

Vyjímatelná média

Zapisovací jednotka SATA SuperMulti DVD
Jednotka DVD-ROM SATA

Grafická karta

Integrovaná karta Intel GMA 4500

Zvuk

Integrovaná zvuková karta High Definition s 2kanálovým kodekem Realtek ALC261 (všechny porty jsou stereofonní)

Komunikace

Integrovaný adaptér Intel 82567V Gigabit Ethernet

Porty a konektory

8x USB 2.0; 1x sériový port (volitelně 2 porty); 1 paralelní port (volitelně); 1 port PS/2 pro klávesnici; 1 port PS/2 pro myš; 1x VGA; 1x DVI-D; 1 konektor pro sluchátka a mikrofon; 1
zvuk. vstup; 1 zvuk. výstup; 1x RJ-45

Vstupní zařízení

Klávesnice HP Standard (PS/2 nebo USB)
Dvoutlačítková optická myš HP s kolečkem (PS/2 nebo USB)

Software

Pouze u některých modelů (nedodává se se systémem FreeDOS): HP Software Agent, HP Support Assistant, HP Systems Software Manager, HP Vision Diagnostics, HP Power Assistant,
Computrace Enabler pro stolní počítače (ve vybraných zemích), software SRS Premium Sound pro tenké reproduktory HP napájené z portu USB (u vybraných modelů), Corel WinDVD
(u vybraných modelů), DASH 1.1 Manageability

Zabezpečení

Silné zabezpečení (v systému BIOS); Volitelné zakázání portu SATA (v systému BIOS); Zámek jednotky; Povolení/Zakázání sér. a paralel. portů a portů USB (v systému BIOS); Volitelné
zakázání portů USB v továr. nast. (uživatelsky konfigurovatelné v systému BIOS); Řízení zápisu/spouštění vyměnitelných médií; Heslo po zapnutí počítače (v systému BIOS); Heslo pro
nastavení (v systému BIOS); Bezpečnostní sada skříně HP; Podpora pro zámek skříně a zařízení kabelových zámků

Rozměry

33,8 x 37,85 x 10 cm

Hmotnost

Od 7,6 kg

Kompatibilita s požadavky na energetickou K dispozici jsou konfigurace splňující normu ENERGY STAR®
efektivnost
Napájení

Napájecí zdroj 240 W s aktivní korekcí PFC
Napájecí zdroj 240 W s 85% účinností a aktivní korekcí PFC

Možnosti rozšíření

2x PCI s nízk. prof.; 1x PCIe x16 s nízk. prof.; 1x PCIe x1 s nízk. prof.
Jeden 8,9 cm (3,5"); Jeden 13,3 cm (5,25") ; Jeden 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.

Další informace najdete na webu www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 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.
Některé funkce systémů Windows 7 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 7. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://windows.microsoft.com/hr-HR/windows7/products/home
Intel, Core a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou ochranné známky skupiny
společností Microsoft.
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Příslušenství a služby

Grafická karta NVIDIA
NVS 300 PCIe x16
512 MB

Grafická karta NVIDIA NVS 300 PCIe je nízkoprofilová karta s dvěma výstupy a
funkcemi příští generace pro podporu více displejů a je vhodná pro profesionální
firemní a komerční aplikace.

Produktové číslo: BV456AA

Laserová myš HP, 2
tlačítka, USB

Laserová myš HP USB poskytuje rychlé a přesné laserové snímání v jednoduchém a
elegantním designu. Zaznamenává pohyb přesně na různých površích pomocí
nejnovější laserové snímací technologie.

Produktové číslo: GW405AA

Klávesnice HP CCID s
podporou čipových karet

Technologie čipových karet a klávesnice HP CCID se zabezpečením čipovou kartou
umožní zvýšit zabezpečení, zjednodušit přístup k postupům a snížit náklady spojené
se správou sítí tím, že zabráníte neoprávněnému přístupu do počítačů a sítí.

Produktové číslo: BV813AA

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

Pevný disk HP 1 TB 7
200 ot./min SATA
(NCQ/Smart IV), 6 Gb/s

Pevné disky SATA HP maximalizují výkon osobních počítačů HP Business a jsou
vybaveny technologiemi vyhovujícími rostoucím požadavkům na ukládání dat
pomocí velkokapacitních jednotek s vynikající spolehlivostí a výkonem. Pevné disky
SATA HP (6 Gb/s) nabízejí přenosovou rychlost až 6 Gb za sekundu, což
představuje dvojnásobek oproti pevným diskům s rozhraním SATA s rychlostí
1,5 Gb/s.
Produktové číslo: QK555AA

HW podpora HP –
odezva na místě do
následujícího pracovního
dne

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.

