HP Compaq 6200 Pro Small Form Factor
Bilgisayar
Güçlü performans ve tutarlılık

HP Compaq 6200 Pro, kalitesi kanıtlanmış bilgisayar modülleri
ve yüksek iş bilgisayarı standartlarına göre tasarlanmış
bileşenler içerir. İki alışılmış biçimde gelen 6200 Pro serisi
işletmenin günlük bilgisayar taleplerinin çoğunu karşılayacaktır.

HP, Windows® 7 ürününü önerir.
Teknolojideki gelişmeler
Çalışma süresi boyunca maksimum performans
sağlayacak şekilde tasarlanan HP Compaq 6200 Pro
sizinki gibi işletmeler için gerekli olan özelliklerin doğru
bir birleşimini sunar.
SDRAM Sistem Belleğinde ve Serial ATA sürücü
teknolojisindeki geliştirmeler ve geniş bir işlev aralığını
destekleyen en yeni Intel iş amaçlı PC teknolojileri
desteği ile işinizi yaparken size yardımcı olur.
Tümleşik ikili bağımsız monitör desteği ve kablosuz NIC
seçenekleri verimi yükseltir ve geliştirilmiş çalışma
alanları sunar.
EPEAT® Gold sertifikalı ENERGY STAR® onaylı modeller
ile çevresel etkileri azaltır ve işletme maliyetlerini
düşürmeye yardımcı olur.
İşletmeler için tasarlandı
Daha istikrarlı ve daha kolay yönetilebilir bir çalışma
ortamı oluşturmak için Intel Stable Image Platform
Programı ve PC'lerin daha etkin planlanması, dağıtımı
ve geçişine olanak sağlamak üzere en az 12 aylık
kullanırlık gibi özellikler ile tasarlanmıştır.
Giriş, çıkış ve USB bağlantı noktaları kolaylık açısından
önde bulunur. PC'nizi iş alanınıza ve genişleme
ihtiyacınıza uygun olarak seçebilmeniz için iki esnek
şasi tasarımı.
Bilgisayarın güç ayarlarını HP'ye özel Power Assistant
uygulaması ile kolayca optimize edin. PC'nin enerji
kullanımını kontrol etmek için bir kontrol paneli size
yardımcı olur.
Tutarlılık ve yönetilebilirlik
HP BIOS işletmelere PC filolarının kontrolünü elde
tutabilmeleri için yardım sağlar. PC'nizi işletmenize
tümleştirmenize, izlemenize, ısı ve güç yönetimini kontrol
etmenize yardımcı olan teknolojiye sahip olacaksınız.

Yardımlar, tanılama ve hizmet bilgileri sağlayarak
yükseltmeleri kolaylaştırır ve yaşam döngüsü takibini
parmaklarınızın ucuna getirir.
Tümleşik bulunan TPM 1.2 uyumlu güvenlik çipi, USB
Bağlantı Noktasını devre dışı bırakabilme olanağını ve
HP Business PC Security Locks size işletmenizin
donanımını ve verilerini koruyabileceğiniz temel
güvenliği sağlar.
HP Servisleri koruması altında, parça, işçilik, yerinde
onarım ve haftada 5 gün 9 saat telefon desteği
sağlayan HP Standart Sınırlı Garantisi ile hızlı ve
zamanında çözüm desteğine sahip olursunuz. Koşullar
ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlama ve
istisnalar mevcuttur.
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ÖZELLİKLER
Form faktörü

Small Form Factor

İşletim Sistemi

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

Işlemci

Intel® Core™ i5-2500 (3,30 GHz, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Core™ i5-2400 (3,10 GHz, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Core™ i3-2100 (3,10 GHz, 3 MB önbellek, 2
çekirdekli); Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Intel® Q65 Express

Çıkartılabilir ortam

SATA SuperMulti DVD yazıcı
SATA DVD-ROM

Grafik

Tümleşik Intel HD; AMD Radeon HD 6350 (512 MB); AMD Radeon HD 6450 (512 MB); HP DVI-D - DisplayPort Bağdaştırıcı

Ses

Realtek 2 kanallı ALC261 codec bileşeni içeren tümleşik Yüksek Tanımlı ses (tüm bağlantı noktaları stereodur)

İletişim

Tümleşik Intel 82579LM Gigabit Ethernet

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

10 USB 2.0; 1 seri; 1 PS/2 klavye; 1 PS/2 fare; 1 DisplayPort; 1 VGA; 1 mikrofon/kulaklık jakı; 1 hat giriş; 1 hat çıkış; 1 RJ-45

Giriş aygıtları

HP Standart Klavye (PS/2 veya USB)
HP 2 Düğmeli Optik Kaydırmalı Fare (PS/2 veya USB)

Yazılım

FreeDOS yüklü olanlar dışında tüm modellerde mevcuttur. HP Software Management Agent; HP Insight Diagnostics; PDF Complete; Norton™ Internet Security 2011 (60 günlük deneme)
(belirli modeller); Microsoft Office 2010 önceden yüklenmiştir (tam Office 2010 yazılım paketini etkinleştirmek için Ürün Anahtarı satın alınmalıdır)

Güvenlik

Trusted Platform Module (TPM) 1.2 (yasalarca sınırlandırılan yerlerde TPM modülü devre dışı bırakılır); Sıkı güvenlik (BIOS üzerinden); SATA bağlantı noktası devre dışı bırakma (BIOS
üzerinden); Sürücü Kilidi; Seri, Paralel, USB etkinleştirme/devre dışı bırakma (BIOS üzerinden); Fabrikada isteğe bağlı USB Bağlantı Noktası Devre Dışı Bırakma (BIOS aracılığıyla kullanıcı
tarafından yapılandırılabilir); Çıkarılabilir Ortam Yazma/Önyükleme Kontrolü; Açılış Parolası (BIOS üzerinden); Kurulum Parolası (BIOS üzerinden); Kasa kilidi ve kablo kilidi araçları

Boyutlar

33,8 x 37,9 x 10 cm

Ağırlık

7,6 kg'dan başlayan ağırlık

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı yapılandırmalar mevcuttur

Güç

240W güç kaynağı – aktif PFC
240W %90 verimli güç kaynağı - aktif PFC

Geliştirme Çözümleri

1 düşük profilli PCI; 2 düşük profilli PCIe x1; 1 düşük profilli PCIe x16
Bir adet 8,9 cm (3,5 inç); Bir adet 13,3 cm (5,25 inç) ; Bir 8,9 cm (3,5 inç)

Garanti

Standart 1-1-1 veya 3-3-3 garantisi içeren HP Hizmetleri tarafından korunmuştur. Hüküm ve koşullar ülkeye ve/veya İşletme Modeline göre farklılık gösterebilir

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.eu/desktops
© Telif Hakkı 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle
birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da
eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Sistemler, Windows 7'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınmış donanım gerektirebilir. Bütün özellikler tüm Windows 7 sürümlerinde bulunmaz.
Ayrıntılar için http://windows.microsoft.com/tr-TR/windows7/products/home adresine bakın.
Intel, Core ve Pentium, Intel Corporation veya ABD ile diğer ülkelerdeki iştiraklerinin tescilli ticari markalarıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP Akıllı Kart CCID
Klavye

Ağ yönetiminde, HP Akıllı Kart CCID Klavyesi ile akıllı kart teknolojisi sayesinde
bilgisayarlarınıza ve ağlarınıza izinsiz erişimi önleyerek güvenliğinizi artırın, erişim
yordamlarını basitleştirin ve masrafları azaltın.

Ürün numarası: BV813AA

HP USB 2 Düğmeli Lazer
Fare

HP Lazer Fare, lazer izlemenin hızını ve hassasiyetini basit ve şık bir tasarımla sunar.
Bu fare en yeni lazer algılama teknolojisini kullanarak çeşitli yüzeylerde hareketi
doğru bir şekilde kaydeder.

Ürün numarası: GW405AA

NVIDIA NVS 300 PCIe
x16 512 MB Grafik Kartı

NVIDIA NVS 300 PCIe Grafik Kartları, profesyonel iş uygulamaları ve ticari
uygulamalar için yeni nesil çoklu ekran yeteneklerini sağlayan, düşük profilli, çift
kafalı grafik kartlarıdır.

Ürün numarası: BV456AA

HP 2-GB PC3-10600
(DDR3-1333 MHz) DIMM

HP Bellek ile Kurumsal PC performansınızı en üst düzeye çıkarın. Belleğinizi
yükselterek, işlemcinizi yükseltmeye gerek kalmadan, uygun bir maliyetle sisteminizin
performansını artırabilirsiniz.

Ürün numarası: AT024AA

HP İnce USB
Güçlendirilmiş
Hoparlörler

USB bağlantı noktasından çalıştırılan ince HP hoparlörleri, şirket kullanıcıları için
mükemmel bir stereo hoparlör çözümü sağlayan zengin ve yüksek kaliteli bir ses
üretir.

Ürün numarası: KK912AA
HP ürününüz için; HP yetkili teknisyenleri tarafından gerçekleştirilen, 3 yıl süreli, satın
alması ve kullanması kolay, ertesi gün yerinde servis olanağı sunulmaktadır

Ürün numarası: U6578E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

HP Support Assistant ile bilgisayarınızın en iyi durumda çalışmasını sağlayın, www.hp.eu/supportassistant

