Osebni računalnik HP Compaq 4000 Pro
v majhnem ohišju
Poslovna vrednost

Osebni računalnik je nujen pripomoček v vseh poslovnih
okoljih, velikih in majhnih. Ker je HP Compaq 4000 Pro
namenjen vsakodnevni rabi, vključuje preizkušene računalniške
module in komponente, izdelane v skladu s strogimi standardi
za poslovne računalnike.

HP priporoča Windows® 7.
Dolgoročno razmišljanje
Na našo skrb za okolje kaže tudi uporaba materialov,
ki so v celoti brez delcev BFR in PVC.
Ta osebni računalnik ima predhodno nameščeno
HP-jevo orodje Power Assistant, kar velja tudi za
modele, ki so v skladu s standardoma ENERGY STAR®
in EPEAT® Gold.
Osebni računalnik lahko konfigurirate s standardnimi
industrijskimi gonilniki, vključno s predvajalnikom
Blu-ray ali bralnikom Media Card Reader, ki podpirata
22 različnih zapisov.
Klasična tehnologija poslovnih računalnikov in podpora
podedovane strojne opreme
Vključuje vaš izbor procesorjev Intel z vgrajenim
sistemom Graphics Media Accelerator 4500 za boljša
video in odzivnost.
Standardna vhoda PS/2 za tipkovnico in miško ter
vgrajena zaporedna vrata z možnostjo dodatnih
zaporednih vrat in vzporednih vrat.
Vključuje enoletno standardno omejeno garancijo s
storitvijo pri stranki za podporo vaših poslovnih potreb.
Stabilna in premišljena oblika
Da bi bila naprava uporabniku prijaznejša, so za
dostop s sprednje strani na voljo vrata za vhod in izhod
zvoka ter vrata USB.
Vgrajena podpora za dvojni zaslon omogoča
učinkovitejše delo.
Pri oblikovanju računalnika smo upoštevali tudi to, da je
namenjen dolgoročni uporabi in morajo biti na primer
njegove komponente kot nadomestni deli dostopne tudi
čez več časa. Za ohišje majhne velikosti računalnika HP
Compaq 4000 Pro lahko načrtujete najmanj
10-mesečno razpoložljivost.
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TEHNIČNI PODATKI
Lastnosti oblike

Ohišje majhne velikosti

Operacijski sistem

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

Procesor

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

Nabor vezij

Intel® B43 Express

Izmenljivi nosilec podatkov

Zapisovalnik SATA SuperMulti DVD
SATA DVD-ROM

Grafika

Vgrajena grafična kartica Intel Graphics Media Accelerator 4500

Zvočna kartica

Vgrajeni zvok High Definition z dvokanalskim kodekom Realtek ALC261 (vsa vrata so stereo)

Komunikacije

Vgrajena mrežna kartica Intel 82567V Gigabit Ethernet

Vrata in priključki

8 USB 2.0; 1 zaporedna vrata (možnost dodatnih); 1 vzporedna vrata (izbirno); 1 vhod PS/2 za tipkovnico; 1 vhod PS/2 za miško; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 priključek za mikrofon/slušalke; 1
vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 RJ-45

Vhodne naprave

HP-jeva standardna tipkovnica (USB ali PS/2)
Optična miška HP z 2 gumboma in drsnim kolescem (PS/2 ali USB)

Programska oprema

Samo pri nekaterih modelih (ni priloženo z OS FreeDOS): HP Software Agent, HP Support Assistant, HP Systems Software Manager, HP Vision Diagnostics, HP Power Assistant,
Computrace Enabler za namizne računalnike (nekatere države), SRS Premium Sound Software za HP-jeve tanke zvočnike USB (nekateri modeli), Corel WinDVD (nekateri modeli),
upravljanje DASH 1.1;

Varnost

Stringent Security (prek BIOS-a); Onemogočanje vrat SATA (prek BIOS-a); Zaklep pogona; Omogočanje/onemogočanje zaporednih in vzporednih vrat ter vrat USB (prek BIOS-a);
Možnost tovarniško onemogočenih vrat USB (možnost konfiguracije prek BIOS-a); Nadzor pisanja na izmenljive nosilce podatkov in zagona z njih; Geslo za vklop (prek BIOS-a); Geslo
za nastavitve (prek BIOS-a); Varnostni komplet za ohišje HP; Podpora za ključavnice ohišja in naprave za zaklepanje kablov

Mere

33,8 x 37,85 x 10 cm

Teža

Že za 7,6 kg

Ustreznost za električno učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®

Napajanje

Napajanje 240 W – aktivni PFC
85 % učinkovitost napajanja 240 W – aktivni PFC

Možnosti razširitve

2 PCI nizkega profila; 1 PCIe x16 nizkega profila; 1 PCIe x1 nizkega profila
1 8,9 cm (3,5 palca); 1 13,3 cm (5,25 palca) ; 1 8,9 cm (3,5 palcev)

Garancija

Zaščiteno s HP-jevimi storitvami, vključno s standardno garancijo 1-1-1. Garancijski pogoji se lahko razlikujejo glede na državo in/ali poslovni model.

Za več informacij obiščite www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena
v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma
pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 7 sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. V vseh izdajah operacijskega sistema Windows
7 niso na voljo vse funkcije. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/windows7/products/home.
Intel, Core in Pentium so registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Microsoft in Windows sta blagovni znamki Microsoftove skupine
podjetij.
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Pripomočki in storitve

Grafična kartica NVIDIA
NVS 300 PCIe x16 512
MB

Grafična kartica NVIDIA NVS 300 PCIe ima nizki profil in z dvojno glavo prinaša
napredne zmogljivosti za več zaslonov za profesionalne poslovne in komercialne
aplikacije.

Številka izdelka: BV456AA

Laserska miška HP USB z
dvema gumboma

Laserska miška HP USB ponuja hitrost in natančnost laserskega sledenja v enostavni
in elegantni obliki. Z najnovejšo tehnologijo laserskega sledenja natančno zaznava
gibanje na različnih površinah.

Številka izdelka: GW405AA

Tipkovnica HP Smart
Card CCID

Izboljšajte svojo varnost, poenostavite postopke dostopa in znižajte stroške
upravljanja omrežij tako, da s tipkovnico HP Smart Card CCID prek tehnologije
pametne kartice preprečite nepooblaščen dostop do svojih računalnikov in omrežij.

Številka izdelka: BV813AA

Tanki zvočniki HP z
napajanjem prek USB

HP-jevi tanki zvočniki, ki se napajajo prek vrat USB, imajo bogat in visokokakovosten
zvok, zato so odlična stereo rešitev za poslovne uporabnike.

Številka izdelka: KK912AA

Trdi disk HP 1 TB (7200
obr/min) SATA
(NCQ/Smart IV) 6 Gb/s

Trdi diski HP Serial ATA izboljšujejo delovanje poslovnih računalnikov HP tako, da s
pogoni velike zmogljivosti, ki ponujajo vrhunsko zanesljivost in delovanje,
omogočajo tehnologije, s katerimi izpolnite svoje naraščajoče zahteve po
pomnilniku. Trdi diski HP Serial ATA 6,0 Gb/s omogočajo hitrosti prenosa podatkov
do 6 Gb na sekundo in tako podvojijo hitrost vmesnika glede na trde diske SATA 1,5
Gb/s.
Številka izdelka: QK555AA

Podpora HP za strojno
opremo naslednji
delavnik na mestu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni
dan, ki ga bo opravil pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti
na daljavo.

Številka izdelka: U6578E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

