HP Compaq 4000 Pro kis helyigényű
számítógép
Értéket hozunk vállalkozása számára

A megbízható, stabil személyi számítógép feltétlenül szükséges
minden üzleti környezetben, kicsiben és nagyban egyaránt.
Mivel minden nap szüksége van rá, a HP Compaq 4000 Pro
bevált PC modulokat és komponenseket tartalmaz, a szigorú
üzleti számítógép szabványoknak megfelelően.

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
Gondolkodjon hosszú távon
A felhasznált anyagok nem tartalmaznak BFR-eket (azaz
brominált égéskésleltető anyagokat), sem PVC-t
(polivinilklorid), így támogatjuk az Önök
környezetvédelmi kezdeményezéseit.
Ez az érték-orientált üzleti PC, előre installált, exkluzív
HP Power Assistant alkalmazással, ENERGY STAR®
megfelelőségű és EPEAT® Gold regisztrált modell.
Szerelje fel PC-jét iparági szabványos meghajtókkal,
mint a Blu-ray lejátszó, vagy a Média kártyaolvasó,
amely 22 különböző formátumot tud kezelni.
Klasszikus üzleti PC technológia, régebbi hardverek
támogatása
Ön választhatja ki az Intel processzort, integrált
Graphics Media Accelerator 4500-zal, mely kiváló
videolejátszást és válaszidőt biztosít.
Szabványos PS/2 billentyűzet és egér, plusz integrált
soros port, és ha szükséges, opcionálisan egy második
soros és egy párhuzamos port.
Üzleti igényeinek támogatására egy éves standard
korlátozott jótállást biztosítunk, helyszíni megjelenéssel.
Stabil, átgondolt kialakítás
Az Ön kényelme érdekében, a hang vonalbemenet és
kimenet, valamint USB portok az előlapra kerültek.
Az integrált duál monitor támogatás segítségével
gyorsabban, költséghatékonyabban dolgozhat.
Ha fejlesztései hosszabb távon ívelnek át, jó tudnia,
hogy ugyanez a felépítés a fejlesztés további fázisaiban
is rendelkezésére áll majd. A HP Compaq 4000 Pro
SFF legalább 10 hónapig elérhető lesz.

HP Compaq 4000 Pro kis helyigényű
számítógép
A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
SPECIFIKÁCIÓK
Helyigény

Kis helyigényű kialakítás

Operációs rendszer

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

Processzor

Intel® Core™2 Duo E7500 processzor (2,93 GHz, 3 MB L2 gyorsítótár, 1066 MHz FSB); Kétmagos Intel® Pentium® E5800 processzor (3,20 GHz, 2 MB L2 gyorsítótár, 800 MHz FSB);
Kétmagos Intel® Celeron® E3400 processzor (2,60 GHz, 1 MB L2 gyorsítótár, 800 MHz FSB)

Lapkakészlet

Intel® B43 Express

Cserélhető hordozók

SATA SuperMulti DVD-író
SATA DVD-ROM

Grafikus rendszer

Beépített Intel Graphics Media Accelerator 4500

Hangeszközök

Nagy felbontású hangrendszer, Realtek kétcsatornás ALC261 kodekkel (minden port sztereó)

Kommunikáció

Integrált Intel 82567V gigabites Ethernet

Portok és csatlakozók

8 USB 2.0; 1 soros (a második opcionális); 1 párhuzamos (opcionális); 1 PS/2 billentyűzet; 1 PS/2 egér; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 mikrofon/fejhallgató csatlakozó; 1 hangbemenet; 1
hang-vonalkimenet; 1 RJ-45

Beviteli eszközök

HP szabványos billentyűzet (PS/2 vagy USB)
HP kétgombos optikai görgős egér (PS/2 vagy USB)

Szoftver

Csak egyes típusokon (FreeDOS rendszerrel nem): HP Software Agent, HP Support Assistant, HP Systems Software Manager, HP Vision Diagnostics, HP Power Assistant, Computrace
Enabler for Desktops (egyes országokban), SRS Premium Sound szoftver HP vékony USB-tápellátású hangszórókhoz (egyes típusok esetén), Corel WinDVD (egyes típusok esetén), DASH
1.1 felügyelhetőség

Adatvédelem

Szigorú biztonság (BIOS-on keresztül); SATA port kikapcsolhatósága (BIOS-on keresztül); Meghajtózár; Soros, párhuzamos, USB engedélyezése/letiltása (BIOS-on keresztül); USB port
opcionális gyári kikapcsolása (felhasználó által, BIOS-on keresztül konfigurálható); Cserélhető adathordozó írás- és betöltésvezérlése; Bekapcsolási jelszó (BIOS-on keresztül); Beállítási
jelszó (BIOS-on keresztül); HP burkolatbiztonsági készlet; Lakatok és kábelzár eszközök támogatása a házon

Méretek

33,8 x 37,85 x 10 cm

Súly

7,6 kg kezdősúly

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk igényelhetők

Áramellátás

240 W-os tápegység – aktív PFC
240 W-os 85% hatásfokú tápegység – aktív PFC

Bővítési megoldások

2 alacsony profilú PCI; 1 alacsony profilú PCIe x16; 1 alacsony profilú PCIe x1
Egy 8,9 cm-es (3,5"-es); Egy 13,3 cm-es (5,25"-es) ; Egy 8,9 cm-es (3,5"-es)

Garancia

A HP Services védelmével, beleértve az 1-1-1 éves alapgaranciát. A garancia feltételei országonként és/vagy üzleti modellenként eltérőek lehetnek.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló
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Tartozékok és szolgáltatások

NVIDIA NVS 300 PCIe
x16 512 MB-os grafikus
kártya

Az NVIDIA NVS 300 PCIe grafikus kártya egy alacsony profilú, két kimenetes
grafikus kártya, amely az új generációs többmonitoros megoldás adottságait
biztosítja professzionális üzleti és kereskedelmi alkalmazásokhoz.

Termékszám: BV456AA

HP kétgombos lézer
USB-egér

A HP USB lézeres egér egyszerű, elegáns formában kínálja a lézeres nyomkövetéssel
járó nagy sebességet és pontosságot. A legújabb lézerérzékelős technológiának
köszönhetően különféle felületeken is pontosan rögzíti az elmozdulást.

Termékszám: GW405AA

HP intelligens kártyás
CCID billentyűzet

Az intelligens kártyás technológia és a HP Smart Card CCID billentyűzet
használatával megakadályozható a számítógépekhez és a hálózatokhoz való
jogosulatlan hozzáférés, ezáltal fokozható a biztonság, egyszerűsíthetők a
hozzáférési eljárások, és csökkenthetők a hálózatfelügyelettel kapcsolatos költségek.

Termékszám: BV813AA

HP vékony,
USB-áramellátású
hangszóró

A HP vékony USB-áramellátású hangszórók gazdag, kiváló minőségű hanghatást
nyújtanak, ez kitűnő hangszóró-megoldást jelent az üzleti felhasználók számára.

Termékszám: KK912AA

HP 1 TB 7200 f/perc
SATA (NCQ/Smart IV) 6
Gbit/s
merevlemez-meghajtó

A HP soros ATA merevlemezek a növekvő tárigényeket kielégítő, különlegesen
megbízható és nagy teljesítményű, nagy kapacitású meghajtó-technológiákat
biztosítanak a HP üzleti számítógépek számára. A soros ATA 6,0 Gbit/s
merevlemezek akár 6 Gbit/s adatátviteli sebességet kínálnak, ami a SATA 1,5
Gbit/s sebességű merevlemezekéhez képes kétszeres interfészsebesség.
Termékszám: QK555AA

HP következő munkanapi
helyszíni
hardvertámogatás

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 3 éves, következő
munkanapi helyszíni javítást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U6578E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

A HP Support Assistant révén számítógépe mindig a legjobb formáját nyújtja: www.hp.eu/supportassistant

