Osobný počítač HP Compaq 6200 Pro
Small Form Factor
Spoľahlivý výkon a stabilita

Počítače HP Compaq 6200 Pro zahŕňajú odskúšané moduly a
súčasti počítačov spĺňajúce prísne štandardy podnikových
počítačov. Rad počítačov 6200 Pro sa dodáva v dvoch dôverne
známych štandardizovaných dizajnoch a uspokojí väčšinu
každodenných požiadaviek na podnikové počítače.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Pokroky v technológiách
Počítač HP Compaq 6200 Pro je navrhnutý na
dosahovanie maximálneho výkonu počas celej svojej
životnosti a ponúka tú správnu kombináciu funkcií
potrebných pre podniky, ako je ten váš.

Stabilita a spravovateľnosť
Systém HP BIOS pomáha podnikom kontrolovať a riadiť
všetky počítače. Získate technológiu, ktorá vám pomôže
začleniť počítač do podnikania, sledovať ho a riadiť
teplotné nastavenia aj správu napájania.

Vylepšenia systémovej pamäte SDRAM a technológie
jednotky Serial ATA, ako aj najnovšie technológie pre
podnikové počítače od spoločnosti Intel podporujú
širokú paletu funkcií, ktoré vám pomôžu vykonať vaše
úlohy.

Pomáha poskytovať diagnostické a servisné informácie,
čím zjednodušuje inovácie aj sledovanie životného
cyklu počítačov.

Vďaka podpore dvoch zabudovaných samostatných
monitorov a možnostiam bezdrôtovej siete NIC zvyšuje
produktivitu a umožňuje zväčšiť pracovný priestor.
Modely ENERGY STAR® certifikované značkou EPEAT
Gold® znižujú dopad na životné prostredie a
pomáhajú znížiť prevádzkové náklady.
Zostavené pre podniky
Pomáha poskytnúť stabilnejšie a spravovateľnejšie
prostredie, a to vďaka funkciám, ako je Intel Stable
Image Platform Program, a dostupnosti minimálne na 12
mesiacov, ktoré umožňujú účinnejšie plánovať,
nasadzovať aj prenášať počítače.
Porty pre zvukový vstup a výstup, ako aj porty USB sa
nachádzajú na prednej strane hore z dôvodu pohodlnej
obsluhy. Dva flexibilné návrhy šasi umožňujú vybrať si
počítač, ktorý vyhovuje požiadavkám na pracovný
priestor aj rozšírenie.
Jednoducho optimalizujte nastavenia napájania
počítača pomocou exkluzívnej aplikácie HP Power
Assistant. Ovládací panel pomáha riadiť spotrebu
energie počítačov.

Vyhovujúci integrovaný bezpečnostný čip TPM 1.2,
funkcia vypnutia portu USB a bezpečnostné zámky pre
podnikové počítače HP ponúkajú základné, no
spoľahlivé zabezpečenie, ktoré chráni hardvér aj údaje
podniku.
Vďaka servisným službám spoločnosti HP dostanete
rýchlu a ochotnú podporu pri včasnom riešení
problémov a so štandardnou obmedzenou zárukou
spoločnosti HP, ktorá sa vzťahuje na súčasti, prácu aj
opravu na mieste vrátane telefonickej podpory
9/24 hod. a 5 dní do týždňa. Podmienky sa môžu líšiť
v závislosti od krajiny/regiónu. Platia určité
obmedzenia a výnimky.

Osobný počítač HP Compaq 6200 Pro
Small Form Factor
Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Vyhotovenie

Small Form Factor:

Operačný systém

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

Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-2500 (3,30 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá); Procesor Intel® Core™ i5-2400 (3,10 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá); Procesor Intel®
Core™ i3-2100 (3,10 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Intel® Q65 Express

Vymeniteľné médiá

Zapisovačka SATA SuperMulti DVD
SATA DVD-ROM

Grafika

Integrovaná grafika Intel HD; AMD Radeon HD 6350 (512 MB); AMD Radeon HD 6450 (512 MB); Adaptér HP DisplayPort to DVI-D

Zvuk

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

Možnosti komunikácie

Integrovaný Intel 82579LM Gigabit Ethernet

Porty a konektory

10 USB 2.0; 1 sériový; 1 klávesnica PS/2; 1 myš PS/2; 1 port DisplayPort; 1 VGA; 1 konektor pre mikrofón/slúchadlá; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 RJ-45

Vstupné zariadenia

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

Softvér

Dodávané so všetkými modelmi okrem modelov konfigurovaných systémom FreeDOS: HP Software Management Agent; HP Insight Diagnostics; PDF Complete; Norton™ Internet Security
2011 (60-dňová skúšobná verzia) (vybrané modely); Predinštalovaný balík Microsoft Office 2010 (na aktiváciu úplnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kód Product Key)
(vybrané modely)

Zabezpečenie

Trusted Platform Module (TPM) 1.2 (modul TPM je zakázaný v prípade použitia obmedzeného zákonom); Prísne zabezpečenie (cez systém BIOS); Vypnutie portu SATA (cez systém BIOS);
Zámok Drive Lock; Sériový, paralelný, zapnutie/vypnutie rozhrania USB (cez systém BIOS); Voliteľné vypnutie portu USB od výrobcu (konfigurovateľné používateľom cez systém BIOS);
Ovládanie zapisovania/spúšťania z odpojiteľných médií; Heslo pri zapnutí (cez systém BIOS); Nastavovacie heslo (cez systém BIOS); Podpora zámkov šasi a zariadení pre zamknutie
káblov

Rozmery

33,8 x 37,9 x 10 cm

Hmotnosť

Už od hmotnosti 7,6 kg

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

Napájanie 240 W – aktívna PFC
Napájanie 240 W s efektivitou 90 % – aktívna PFC

Riešenia pre rozšírenie

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

Záruka

Chránené zárukou HP Services vrátane štandardnej jednoročnej záruky na súčasti, jednoročného servisu u zákazníka a jednoročného servisu alebo trojročnej záruky na súčasti,
trojročného servisu u zákazníka a trojročného servisu. Podmienky a ustanovenia sa líšia v závislosti od krajiny a typu.

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

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

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

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

Pamäť HP 2 GB
PC3-10600 (DDR3 1 333
MHz) DIMM

Maximalizujte výkon pracovného počítača s pamäťou HP. Výmena vašej pamäte za
novú je cenovo výhodná cesta pre zvýšenie výkonu systému bez potreby výmeny
procesora.

Číslo produktu: AT024AA

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
Ponúka 3 ročný jednoduchý nákup a službu jednoduchej opravy v nasledujúci
pracovný deň na mieste vášho výrobku HP kvalifikovaným technikom HP.

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)

