Osobný počítač HP Compaq 4000 Pro
Small Form Factor
Hodnoty vedené k podnikaniu

Stabilný a spoľahlivý osobný počítač je absolútnou nutnosťou v
každom podnikateľskom prostredí, veľkom i malom. HP
Compaq 4000 Pro obsahuje osvedčené počítačové moduly a
komponenty navrhnuté podľa prísnych štandardov
podnikového počítača pre každodennú prevádzku.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Myslite dlhodobo
Pomáhame podporovať vaše environmentálne iniciatívy
používaním materiálov, ktoré neobsahujú žiadne
brómové spomaľovače horenia (BFR) ani
polyvinylchloridy (PVC).
Spolu s kvalifikáciou ENERGY STAR® a modelmi s
registrovanou značkou EPEAT® Gold obsahuje tento
cenovo orientovaný pracovný počítač aj
predinštalovanú aplikáciu HP Power Assistant.
Nakonfigurujte svoj počítač použitím štandardných
jednotiek, vrátane Blu-ray prehrávača alebo čítačky
pamäťových kariet, ktorá podporuje až 22 rôznych
formátov.
Klasické technológie podnikových počítačov a navyše
podpora staršieho hardvéru
Zahŕňa procesory Intel podľa vášho výberu s
integrovanou grafikou Graphics Media Accelerator
4500 pre vylepšené video a rýchlejšie odozvy.
Štandardné porty PS/2 pre klávesnicu a myš plus
integrovaný sériový port, s možnosťou pridať v prípade
potreby voliteľný druhý sériový port a paralelný port.
Zahŕňa jednoročnú štandardnú obmedzenú záruku so
servisom na mieste pre podporovanie vašich
podnikových potrieb.
Stabilný, premyslený dizajn
Pre vaše pohodlie sa porty pre linkový vstup zvuku a
linkový výstup zvuku a USB porty nachádzajú vpredu.
Integrovaná podpora dvoch displejov vám umožňuje
pracovať produktívnejšie a za lepšiu cenu.
Ak vaše rozmiestnenie plánujete na dlhé časové
obdobie je dobré vedieť, že budete mať možnosť
získať rovnaké šasi na niekoľko nasadení. Plán s
dostupnosťou počas minimálne 10 mesiacov pre HP
Compaq 4000 Pro SFF.

Osobný počítač HP Compaq 4000 Pro
Small Form Factor
Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Vyhotovenie

Small Form Factor:

Operačný systém

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

Procesor

Procesor Intel® Core™2 Duo E7500 (2,93 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 3 MB, predná zbernica 1 066 MHz); Procesor Intel® Pentium® Dual-Core E5800 (3,20 GHz, vyrovnávacia
pamäť L2 2 MB, predná zbernica 800 MHz); Procesor Intel® Celeron® Dual-Core E3400 (2,60 GHz, 1 MB L2 vyrovnávacia pamäť, 800 MHz FSB)

Čipová sada

Intel® B43 Express

Vymeniteľné médiá

Zapisovačka SATA SuperMulti DVD
SATA DVD-ROM

Grafika

Integrovaný Intel Graphics Media Accelerator 4500

Zvuk

Integrovaný zvuk s vysokým rozlíšením s 2 kanálovým kodekom Realtek ALC261 (všetky porty sú stereo)

Možnosti komunikácie

Integrovaný Intel 82567V Gigabit Ethernet

Porty a konektory

8 USB 2,0; 1 sériový (2. voliteľný); 1 paralelný (voliteľný); 1 klávesnica PS/2; 1 myš PS/2; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 konektor pre mikrofón/slúchadlá; 1 zvukový vstup; 1 zvukový linkový
výstup; 1 RJ-45

Vstupné zariadenia

Štandardná klávesnica HP (PS/2 alebo USB)
Dvojtlačidlová rolovacia optická myš HP (PS/2 alebo USB)

Softvér

Iba na niektorých modeloch (nie sú súčasťou so systémom FreeDOS): HP Software Agent, HP Support Assistant, HP Systems Software Manager, HP Vision Diagnostics, HP Power Assistant,
Computrace Enabler for Desktops (vybrané krajiny), softvér SRS Premium Sound pre tenké reproduktory HP napájané z USB (vybrané modely), Corel WinDVD (vybrané modely), DASH
1.1 Manageability

Zabezpečenie

Prísnejšia bezpečnosť (cez BIOS); Vypnutie portu SATA (cez BIOS); Zámok Drive Lock; Sériový, paralelný, zapnutie/vypnutie USB (cez BIOS); Voliteľné vypnutie USB portu vo výrobe
(konfigurovateľné používateľom cez BIOS); Kontrola zapisovania/spúšťania z odpojiteľných médií; Heslo pri zapnutí (cez BIOS); Heslo pre nastavenie (cez BIOS); Súprava na
zabezpečenie šasi HP; Podpora zámku šasi a zariadení pre zamknutie káblov

Rozmery

33,8 x 37,85 x 10 cm

Hmotnosť

Už od hmotnosti 7,6 kg

Zhoda s normami energetickej efektívnosti K dispozícii konfigurácie spĺňajúce normu ENERGY STAR®
Zdroj

240 W napájanie – aktívna PFC
240W 85% efektívne napájanie - aktívna PFC

Riešenia pre rozšírenie

2 nízkoprofilové PCI; 1 nízkoprofilový PCIe x16; 1 nízkoprofilový PCIe x1
Jedna 8,9 cm (3,5"); Jedna 13,3 cm (5,25") ; Jeden 8,9 cm (3,5")

Záruka

Ochrana službami HP Services vrátane štandardnej záruky 1-1-1. Podmienky a ustanovenia sa líšia v závislosti od krajiny a/alebo pracovného modelu.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na
produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať
za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 7 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach
systému Windows 7. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows7/products/home.
Intel, Core a Pentium sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Microsoft a Windows sú ochranné známky skupiny
spoločností Microsoft.
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Príslušenstvo a služby

Grafická karta NVIDIA
NVS 300 PCIe x16 512
MB

Grafické karty NVIDIA NVS 300 PCIe sú nízkoprofilové grafické karty s dvoma
výstupmi na monitor, ktoré prinášajú najnovšie možnosti zobrazenia na viacerých
monitoroch pre profesionálne podnikové a obchodné aplikácie.

Číslo produktu: BV456AA

2-tlačidlová laserová myš
HP USB

USB laserová myš HP poskytuje rýchlosť a presnosť laserového stopovania v
jednoduchom, elegantnom dizajne. Zaznamenáva pohyby presne na rôznych
povrchoch použitím najnovšej laserovej snímacej technológie.

Číslo produktu: GW405AA

Klávesnica HP Smart
Card CCID

Zvýšte bezpečnosť, zjednodušte postupy prístupu a znížte náklady spojené s
riadením siete predchádzaním neautorizovanému prístupu do vašich počítačov a sietí
pomocou technológie smartcard s klávesnicou HP Smart Card CCID.

Číslo produktu: BV813AA

Tenké reproduktory HP
napájané cez USB

Reproduktory napájané z HP Thin USB zabezpečujú bohatý vysokokvalitný zvuk,
ktorý ponúka vynikajúce riešenie setero reproduktora pre komerčných používateľov.

Číslo produktu: KK912AA

Pevný disk HP 1 TB,
7200 ot./min, SATA
(NCQ/Smart IV) 6Gb/s

Pevné disky HP Serial ATA maximalizujú výkon pracovných staníc HP poskytovaním
technológií, ktoré splnia vaše narastajúce požiadavky na ukladanie dát s
veľkokapacitnými jednotkami, ktoré poskytujú perfektnú spoľahlivosť a výkon. Pevné
disky HP Serial ATA 6,0 Gb/s ponúkajú rýchlosť prenosu dát až 6 Gb za sekundu,
čím zdvojnásobujú rýchlosť rozhrania v porovnaní s pevnými diskami SATA 1,5
Gb/s.
Číslo produktu: QK555AA

Hardvérová podpora HP
na mieste v nasl.
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku,
využite servis na nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný
kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov.

Číslo produktu: U6578E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant)

