HP Compaq 4000 Pro small form factor
pc
Gunstig geprijsd voor bedrijven

Een stabiele, betrouwbare personal computer is absoluut
onmisbaar in ieder groot of klein bedrijf. De HP Compaq 4000
Pro moet elke dag presteren en bevat daarom beproefde
pc-modules en -componenten die ontworpen zijn volgens de
strenge business pc-standaarden.

HP raadt Windows® 7 aan.
Vooruitdenken
Dit product is ontworpen met materialen die geen
broomhoudende vlamvertragers (BFR) of
polyvinylchloride (pvc) bevatten, om uw
milieu-initiatieven te ondersteunen.
Op deze gunstig geprijsde business pc met ENERGY
STAR®-gekwalificeerde en EPEAT® Gold-geregistreerde
modellen is HP's exclusieve Power Assistant applicatie
voorgeïnstalleerd.
Configureer uw pc met industriestandaard drives zoals
een Blu-ray speler of de mediakaartlezer, die tot 22
formaten leest.
Klassieke business pc-technologie, plus ondersteuning
voor oudere hardware
Een Intel processor naar keuze met geïntegreerde
Graphics Media Accelerator 4500 voor verbeterde
video en snelle prestaties is inbegrepen.
Standaard PS/2 toetsenbord- en muispoorten plus een
geïntegreerde seriële poort, met de mogelijkheid om zo
nodig een optionele tweede seriële poort en een
parallelle poort toe te voegen.
1 jaar standaard garantie met onsite service is
inbegrepen om te voorzien in uw bedrijfsbehoeften.
Stabiel, doordacht ontwerp
Voor uw gemak zijn de audio-lijningang en -lijnuitgang
en USB-poorten aan de voorzijde toegankelijk.
Dankzij ingebouwde ondersteuning voor twee schermen
werkt u productiever en voordeliger.
Als uw implementatie gedurende een langere periode
plaatsvindt, is het goed om te weten dat u bij meerdere
implementaties dezelfde behuizing kunt krijgen. De HP
Compaq 4000 Pro SFF is minimaal 10 maanden
leverbaar.
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SPECIFICATIES
Model

Small form factor

Besturingssysteem

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

Processor

Intel® Core™2 Duo Processor E7500 (2,93 GHz, 3 MB L2 cache, 1066-MHz FSB); Intel® Pentium® dual-core Processor E5800 (3,20 GHz, 2 MB L2 cache, 800-MHz FSB); Intel®
Celeron® dual-core Processor E3400 (2,60 GHz, 1 MB L2 cache, 800-MHz FSB)

Chipset

Intel® B43 Express

Verwisselbare media

SATA SuperMulti dvd-writer
SATA dvd-rom

Video

Geïntegreerde Intel Graphics Media Accelerator 4500

Audio

Geïntegreerde high-definition audio met Realtek 2-kanaals ALC261 codec (alle poorten zijn stereo)

Communicatie

Geïntegreerd Intel 82567V Gigabit Ethernet

Poorten en connectoren

8 USB 2.0; 1 serieel (2e optioneel); 1 parallel (optioneel); 1 PS/2 toetsenbord; 1 PS/2 muis; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 microfoon/hoofdtelefoonconnector; 1 audio-ingang; 1 audio-lijnuitgang;
1 RJ-45

Invoerapparaten

HP standaard toetsenbord (PS/2 of USB)
HP 2-knops optische scrollmuis (PS/2 of USB)

Software

Op sommige modellen (niet inbegrepen bij FreeDOS): HP Software Agent, HP Support Assistant, HP Systems Software Manager, HP Vision Diagnostics, HP Power Assistant, Computrace
Enabler voor desktop pc's (geselecteerde landen), SRS Premium Sound Software voor HP Thin USB-gevoede luidsprekers (geselecteerde modellen), Corel WinDVD (geselecteerde
modellen), DASH 1.1 beheer

Beveiliging

Strikte beveiliging (via BIOS); SATA-poort uitschakelen (via BIOS); Drivevergrendeling; In/uitschakelen van seriële, parallelle, USB-poort (via BIOS); Optioneel uitschakelen van USB-poort in
fabriek (door gebruiker te configureren via BIOS); Verwisselbare media schrijven / controle bij opstarten; Wachtwoord bij opstarten (via BIOS); Configuratiewachtwoord (via BIOS); HP
behuizingbeveiligingskit; Ondersteuning voor slot op behuizing en kabelsloten

Afmetingen

33,8 x 37,85 x 10 cm

Gewicht

Vanaf 7,6 kg

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerde configuraties beschikbaar

Voeding

240-Watt voeding – active PFC
240-Watt 85% efficiënte voeding – active PFC

Uitbreidingsoplossingen

2 laag-model PCI; 1 laag-model PCIe x16; 1 laag-model PCIe x1
Eén 8,9-cm (3,5-inch); Eén 13,3-cm (5,25-inch) ; Eén 8,9-cm (3,5-inch)

Garantie

Ondersteund door HP Services met een 1-1-1 standaardgarantie. Voorwaarden variëren per land en/of model.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor
technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten. Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 7
beschikbaar. Meer informatie vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Intel, Core en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation en haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Microsoft en Windows zijn handelsmerken van de
Microsoft groep.
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Accessoires en services

NVIDIA NVS 300 PCIe
x16 512-MB grafische
kaart

De NVIDIA NVS 300 PCIe grafische kaart is een lage, dual-head grafische kaart die
meer schermen van de nieuwste generatie ondersteunt voor professionele en
commerciële applicaties.

Bestelnr.: BV456AA

HP USB lasermuis met 2
knoppen

De HP USB lasermuis biedt de snelheid en accuratesse van lasertracking in een
simpel, elegant apparaat. Hij registreert bewegingen op diverse oppervlakken zeer
nauwkeurig met de nieuwste lasersensortechnologie.

Bestelnr.: GW405AA

HP Smart Card
CCID-toetsenbord

Een betere beveiliging, eenvoudige toegangsprocedures en lagere kosten voor
netwerkbeheer om ongeautoriseerde toegang tot computers en netwerken te
voorkomen dankzij Smartcard-technologie in het HP Smart Card CCID-toetsenbord.

Bestelnr.: BV813AA

HP thin USB-gevoede
luidsprekers

De HP Thin USB-gevoede luidsprekers produceren een rijk geluid van hoge kwaliteit
en vormen een ideale stereo luidsprekeroplossing voor zakelijke gebruikers.

Bestelnr.: KK912AA

HP 1-TB 7200-rpm SATA
(NCQ/Smart IV)
6-Gbp/s vaste schijf

HP Serial ATA vaste schijven optimaliseren de prestaties van HP Business pc's met
technologie die voorziet in de groeiende opslagbehoeften en schijven met hoge
capaciteit, superieure betrouwbaarheid en prestaties. HP Serial ATA 6-Gb/s vaste
schijven bieden overdrachtssnelheden tot 6 Gb per seconde – een verdubbeling van
de interfacesnelheid van SATA 1,5-Gb/s vaste schijven.
Bestelnr.: QK555AA

HP Next Business Day
Onsite Response HP supp

Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 3 jaar recht op onsite
reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U6578E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.eu/supportassistant

