HP Compaq 4000 Pro-PC med liten
formfaktor
Verdi for bedrifter

En stabil og pålitelig personlig datamaskin er en absolutt
nødvendighet i alle bedriftsmiljøer, både store og små. HP
Compaq 4000 Pro yter hver dag, og inkluderer utprøvde
PC-moduler og -komponenter som er konstruert etter strenge
standarder for kontor-PCer.

HP anbefaler Windows® 7.
Tenke langsiktig
Med materialer som er fri for bromerte flammehemmere
(BFR) og polyvinylklorid (PVC) hjelper vi med å støtte
dine miljøinitiativer.
Denne verdiinnrettede kontor-PCen inkluderer ENERGY
STAR®-kvalifiserte og EPEAT® Gold-registrerte modeller,
og har HPs eksklusive Power Assistant-program
forhåndsinstallert.
Konfigurer PCen med industristandardstasjoner, inkludert
en Blu-ray-spiller eller mediekortleseren som bruke 22
forskjellige formater.
Klassisk kontor-PC-teknologi, pluss støtte for eldre
maskinvare
Inkluderer ditt valg av Intel-prosessorer med integrert
Graphics Media Accelerator 4500 som gir bedre video
og kortere svartider.
Standardporter for PS/2-tastatur og -mus, pluss en
integrert seriell port med mulighet for å legge til en
ekstra seriell port og en parallellport, hvis nødvendig.
Inkluderer 1 års standardgaranti med service på stedet
for å støtte behovene i din bedrift.
Stabil og gjennomtenkt design
For å gi praktisk bruk er linjeinn- og linjeutgangene
pluss USB-porter plassert med fronttilgang.
Integrert støtte for to skjermer lar deg arbeide produktivt
og rimelig.
Når dine utplasseringer er planlagt over en lang
tidsperiode, er det godt å vite at du kan få samme
chassis i flere utplasseringer. Du kan planlegge med
minst 10 måneders tilgjengelig for HP Compaq 4000
Pro SFF.

HP Compaq 4000 Pro-PC med liten
formfaktor
HP anbefaler Windows® 7.
SPESIFIKASJONER
Formfaktor

Liten formfaktor

Operativsystem

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

Prosessor

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

Brikkesett

Intel® B43 Express

Uttakbare medier

SATA SuperMulti DVD-brenner
SATA DVD-ROM

Grafikk

Integrert Intel Graphics Media Accelerator 4500

Lyd

Integrert High Definition-lyd med Realtek 2-kanals ALC261-kodek (alle porter er stereo)

Kommunikasjon

Integrert Intel Realtek 82567V Gigabit Ethernet

Porter og kontakter

8 USB 2.0; 1 seriell (nr. 2 som tillegg); 1 parallell (tillegg); 1 PS/2-tastatur; 1 PS/2-mus; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 mikrofon-/hodetelefonkontakt; 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1 RJ-45

Inndataenheter

HP standardtastatur (PS/2 eller USB)
HP 2-knappers optisk mus med rullefunksjon (PS/2 eller USB)

Programvare

Bare på enkelte modeller (ikke inkludert med FreeDOS): HP Software Agent, HP Support Assistant, HP Systems Software Manager, HP Vision Diagnostics, HP Power Assistant, Computrace
Enabler for Desktops (enkelte land), SRS Premium Sound-programvare for HP tynne USB-drevne høyttalere (enkelte modeller), Corel WinDVD (enkelte modeller), DASH 1.1 Manageability

Sikkerhet

Streng sikkerhet (via BIOS); Deaktivering av SATA-port (via BIOS); Stasjonslås; Aktivering/deaktivering av seriell, parallell og USB-port (via BIOS); Deaktivering av USB-port fra fabrikk som
tillegg (kan konfigureres av bruker via BIOS); Skrive-/oppstartskontroll for flyttbare medier; Oppstartspassord (via BIOS); Oppsettpassord (via BIOS); Sikkerhetssett for HP-chassis; Støtte for
chassis-hengelås og andre låseenheter

Mål

33,8 x 37,85 x 10 cm

Vekt

Starter på 7,6 kg

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner tilgjengelig

Strøm

240 W strømforsyning - aktiv PFC
240 W 85 % effektiv strømforsyning - aktiv PFC

Utvidelsesløsninger

2 lavprofil PCI; 1 lavprofil PCIe x16; 1 lavprofil PCIe x1
Én 8,9 cm (3,5"); Én 13,3 cm (5,25") ; Én 8,9 cm (3,5")

Garanti

Beskyttet av HP Services, inkludert en 1-1-1 standardgaranti. Betingelser og vilkår varierer for ulike land og/eller modeller.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.eu/desktops
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HP Compaq 4000 Pro-PC med liten
formfaktor
HP anbefaler Windows® 7.
Tilbehør og tjenester

NVIDIA NVS 300 PCIe
x16 512 MB grafikkort

NVIDIA NVS 300 PCIe-grafikkort er lavprofilkort for to skjermer som gir neste
generasjon flerskjemsfunksjonalitet til profesjonelle forretnings- og kommersielle
applikasjoner.

Produktnummer: BV456AA

HP USB-lasermus med 2
knapper

HP USB-lasermusen sørger for hastighet og nøyaktighet med lasersporing i en enkel,
elegant design. Den registrerer bevegelse nøyaktig på ulike overflater med den
seneste lasersensorteknologien.

Produktnummer: GW405AA

HP Smart Card
CCID-tastatur

Øk sikkerheten, forenkle tilgangsprosedyrer og reduser kostnadene som er knyttet til
nettverksadministrasjon ved å hindre uautorisert tilgang til datamaskinene og
nettverkene ved å bruke smartkortteknologi med HP Smart Card CCID-tastatur.

Produktnummer: BV813AA

HP tynne USB-drevne
høyttalere

HPs slanke USB-drevne høyttalere gir en rik kvalitetslyd som sørger for en utmerket
stereohøyttalerløsning for forretningsbrukere.

Produktnummer: KK912AA

HP 1 TB 7200 rpm
SATA-harddisk
(NCQ/Smart IV) 6 Gbps

HP Serial ATA harddiskstasjoner maksimerer ytelsen til HP kontor-PCer ved å levere
teknologiene du trenger til å dekke behovene for økt lagringsplass, med
høykapasitetsstasjoner som har overlegen pålitelighet og ytelse. HPs serielle ATA 6,0
GB/s-harddisker gir dataoverføringshastigheter på opptil 6 GB per sekund, noe som
fordobler grensesnitthastigheten i forhold til SATA 1,5 GB/s-harddisker.
Produktnummer: QK555AA

HP neste virkedag med
service på stedet
HW-støtte

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en
HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U6578E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

