Υπολογιστής HP Compaq 4000 Pro
μικρού μεγέθους
Αξία για επιχειρήσεις

Ο σταθερός και αξιόπιστος προσωπικός υπολογιστής είναι
απαραίτητος σε κάθε επαγγελματικό περιβάλλον, μεγάλο ή
μικρό. Καθώς απαιτείται να αποδίδει καθημερινά, ο HP Compaq
4000 Pro διαθέτει καταξιωμένες μονάδες και στοιχεία
υπολογιστών, σχεδιασμένα με αυστηρά επαγγελματικά πρότυπα.

Η HP συνιστά Windows® 7.
Σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα
Σχεδιασμένο με υλικά που δεν περιέχουν βρωμιούχους
φλογοεπιβραδυντές (BFR) και πολυβινυλοχλωρίδιο
(PVC), υποστηρίζει τις περιβαλλοντικές σας
πρωτοβουλίες.
Με μοντέλα που διαθέτουν πιστοποίηση ENERGY STAR®
και EPEAT® Gold, αυτός ο επαγγελματικός υπολογιστής
αξίας συνοδεύεται από προεγκατεστημένη την
αποκλειστική εφαρμογή Power Assistant της HP.
Διαμορφώστε τον υπολογιστή σας με πρότυπες στον
κλάδο μονάδες, συμπεριλαμβανομένου Blu-ray Player ή
συσκευή ανάγνωσης καρτών που υποστηρίζει 22
διαφορετικές μορφές.
Κλασική επαγγελματική τεχνολογία υπολογιστή και
επιπλέον υποστήριξη παλαιότερου υλικού
Περιλαμβάνει επιλογή επεξεργαστών Intel με
ενσωματωμένα γραφικά Graphics Media Accelerator
4500 για καλύτερη εικόνα και απόκριση.
Τυπικές θύρες πληκτρολογίου και ποντικιού PS/2 και
επιπλέον ενσωματωμένη σειριακή θύρα με επιλογή
προσθήκης προαιρετικής δεύτερης σειριακής θύρας και
παράλληλης θύρας.
Διαθέτει 1 έτος τυπική περιορισμένη εγγύηση με επιτόπια
εξυπηρέτηση για υποστήριξη των επιχειρηματικών
αναγκών σας.
Σταθερή, προνοητική σχεδίαση
Για περισσότερη άνεση, οι υποδοχές εισόδου και εξόδου
ήχου και οι θύρες USB είναι τοποθετημένες στην
πρόσοψη.
Η ενσωματωμένη υποστήριξη δύο οθονών σάς επιτρέπει
να εργάζεστε πιο παραγωγικά και οικονομικά.
Όταν σχεδιάζετε υλοποιήσεις μεγάλης χρονικής
διάρκειας, είναι καλό να ξέρετε ότι μπορείτε να
διατηρήσετε το ίδιο πλαίσιο για πολλές υλοποιήσεις. Με
το HP Compaq 4000 Pro SFF μπορείτε να κάνετε

προγραμματισμό με ορίζοντα διαθεσιμότητας
τουλάχιστον 10 μηνών.

Υπολογιστής HP Compaq 4000 Pro
μικρού μεγέθους
Η HP συνιστά Windows® 7.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μορφή

Μικρό μέγεθος

Λειτουργικό σύστημα

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

Επεξεργαστής

Επεξεργαστής Intel® Core™ 2 Duo E7500 (2,93 GHz, 3 MB L2 cache, 1066 MHz FSB), επεξεργαστής Intel® Pentium® E5800 διπλού πυρήνα (3,20 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB),
επεξεργαστής Intel® Celeron® διπλού πυρήνα E3400 (2,60 GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz FSB)

Chipset

Intel® B43 Express

Αποσπώμενα μέσα

Μονάδα εγγραφής SATA SuperMulti DVD, DVD-ROM SATA

Γραφικά

Ενσωματωμένο Intel Graphics Media Accelerator 4500

Ήχος

Ενσωματωμένος ήχος υψηλής πιστότητας με κωδικοποιητή Realtek ALC261 2 καναλιών (όλες οι υποδοχές είναι στερεοφωνικές)

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη κάρτα Intel 82567V Gigabit Ethernet

Θύρες και υποδοχές

8 USB 2.0, 1 σειριακή (προαιρετικά 2η), 1 παράλληλη (προαιρετικά), 1 PS/2 για πληκτρολόγιο, 1 PS/2 για ποντίκι, 1 VGA, 1 DVI-D, 1 υποδοχή μικροφώνου/ακουστικών, 1 είσοδος ήχου,
1 έξοδος ήχου, 1 RJ-45

Συσκευές εισόδου

Τυπικό πληκτρολόγιο HP (PS/2 ή USB)
Οπτικό ποντίκι κύλισης 2 κουμπιών HP (PS/2 ή USB)

Λογισμικό

Μόνο σε ορισμένα μοντέλα (δεν παρέχονται με τα FreeDOS): HP Software Agent, HP Support Assistant, HP Systems Software Manager, HP Vision Diagnostics, HP Power Assistant,
Computrace Enabler για επιτραπέζιους υπολογιστές (επιλεγμένες χώρες/περιοχές), λογισμικό SRS Premium Sound για λεπτά τροφοδοτούμενα ηχεία USB της HP (επιλεγμένα μοντέλα), Corel
WinDVD (επιλεγμένα μοντέλα), DASH 1.1 Manageability

Ασφάλεια

Αυστηρή ασφάλεια (μέσω BIOS), απενεργοποίηση θυρών SATA (μέσω BIOS), κλείδωμα μονάδας, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σειριακής, παράλληλης, USB θύρας (μέσω BIOS),
προαιρετική απενεργοποίηση θυρών USB από το εργοστάσιο (δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη μέσω BIOS), έλεγχος εγγραφής/εκκίνησης αφαιρούμενων μέσων, κωδικός εκκίνησης
(μέσω BIOS), κωδικός ρύθμισης (μέσω BIOS), Κιτ ασφάλειας περιβλήματος HP, υποστήριξη για λουκέτα περιβλήματος και συσκευές κλειδώματος με καλώδιο

Διαστάσεις

33,8 x 37,85 x 10 cm

Βάρος

Αρχικό βάρος 7,6 kg

Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας

Διαθέσιμες διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Ισχύς

Τροφοδοσία 240W - ενεργή αντιστάθμιση φάσης, τροφοδοσία 240W με απόδοση 85% - ενεργή αντιστάθμιση φάσης

Λύσεις επέκτασης

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

Εγγύηση

Καλύπτεται από τις Υπηρεσίες HP, συμπεριλαμβανομένης της βασικής εγγύησης 1-1-1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή/και το επαγγελματικό μοντέλο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP
δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 7, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε
όλες τις εκδόσεις των Windows 7. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/windows7/products/home.
Οι ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά
σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft.
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Η HP συνιστά Windows® 7.
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Κάρτα γραφικών NVIDIA
NVS 300 PCIe x16 512
MB

Η κάρτα γραφικών NVIDIA NVS 300 PCIe είναι μια κάρτα γραφικών δύο κεφαλών με
χαμηλό προφίλ που παρέχει δυνατότητες πολλαπλών οθόνων επόμενης γενιάς σε
επαγγελματικές και εμπορικές εφαρμογές.

Αριθμός προϊόντος: BV456AA

Ποντίκι laser 2 κουμπιών
USB HP

Το ποντίκι USB Laser HP προσφέρει την ταχύτητα και ακρίβεια της ιχνηλάτησης laser
σε απλή και κομψή σχεδίαση. Καταγράφει με ακρίβεια την κίνηση σε ποικίλες
επιφάνειας χάρη στην τελευταία τεχνολογία ιχνηλάτησης laser.

Αριθμός προϊόντος: GW405AA

Πληκτρολόγιο με CCID
έξυπνης κάρτας της HP

Ενισχύστε την ασφάλειά σας, απλοποιήστε τις διαδικασίες πρόσβασης και μειώστε το
κόστος που σχετίζεται με τη διαχείριση δικτύων αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση στους υπολογιστές και τα δίκτυά σας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία
έξυπνης κάρτας με το Πληκτρολόγιο HP Smart Card CCID.

Αριθμός προϊόντος: BV813AA

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

Σκληρός δίσκος HP 1TB
7200rpm SATA
(NCQ/Smart IV) 6Gbp/s

Οι σκληροί δίσκοι HP Serial ATA μεγιστοποιούν την απόδοση των επαγγελματικών
υπολογιστών HP παρέχοντας τεχνολογίες που καλύπτουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις
για χώρο αποθήκευσης με μονάδες δίσκου υψηλής χωρητικότητας που προσφέρουν
κορυφαία αξιοπιστία και απόδοση. Οι σκληροί δίσκοι HP Serial ATA 6,0 Gb/s
προσφέρουν ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως 6 Gb ανά δευτερόλεπτο
διπλασιάζοντας την ταχύτητα διασύνδεσης σε σύγκριση με τους σκληρούς δίσκους
SATA 1,5 Gb/s.
Αριθμός προϊόντος: QK555AA

Επιτόπου απόκριση HP
την επόμενη εργάσιμη
ημέρα για υποστήριξη
υλικού

Υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από
απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U6578E

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

Διατηρήστε τον υπολογιστή σας σε βέλτιστη λειτουργική κατάσταση με το HP Support Assistant,
www.hp.eu/supportassistant

