Počítač HP Compaq 6200 Pro Microtower
Vysoký výkon a stabilita

Počítač HP Compaq 6200 obsahuje osvědčené moduly a díly
vyhovující náročným standardům podnikových počítačů. Počítač
řady 6200 Pro je dodáván ve dvou běžných provedeních, která
uspokojí většinu dnešních požadavků firem na výpočetní
techniku.

Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
Technologická vylepšení
Počítač HP Compaq 6200 Pro byl navržen, aby po
celou dobu své životnosti poskytoval maximální výkon a
aby nabízel tu správnou sadu funkcí pro vaši firmu.
Vylepšení systémové paměti SDRAM a technologie
jednotek Serial ATA společně s nejnovějšími
podnikovými počítačovými technologiemi od společnosti
Intel podporují celou řadu funkcí, které vám pomohou k
dosažení vynikajících pracovních výsledků.
Integrovaná podpora dvou samostatných monitorů a
volitelné bezdrátové síťové karty zvyšují produktivitu a
umožňují zvládnout více práce na jednom místě.
S modely ENERGY STAR® certifikovanými jako EPEAT®
Gold dokážete snížit dopad na životní prostředí a
pomůžete snížit provozní náklady.
Navrženo pro firmy
Byl vyvinut, aby pomáhal zajistit stabilnější a
přehlednější výpočetní prostředí, a to díky funkcím, jako
je Intel Stable Image Platform Program a minimálně
12měsíční dostupnost, která umožňuje efektivní
plánování, zavádění a přechod.
Linkový vstup a výstup a porty USB jsou dostupné
zepředu, umožňují tak snadné připojení zařízení. Dvě
dostupná flexibilní provedení skříně vám umožňují zvolit
počítač, který zapadne do vašeho pracoviště a splňuje
požadavky na rozšiřitelnost.
Nastavení napájení počítače lze snadno optimalizovat
pomocí exkluzivní aplikace HP Power Assistant. Pomocí
ovládacího panelu můžete řídit spotřebu energie.
Stabilita a možnosti správy
Systém HP BIOS umožňuje firmám mít přehled o svých
osobních počítačích. Získáte technologii, která usnadní
integraci počítače do vaší firmy, umožní jeho sledování
a poskytne možnosti správy chlazení a napájení.

Poskytuje diagnostické a servisní informace, což výrazně
usnadňuje provádění upgradů a sledování životního
cyklu.
Integrovaný bezpečnostní čip kompatibilní s rozhraním
TPM 1.2, funkce zakázání portů USB a podnikové
bezpečnostní zámky pro počítače HP zajišťují základní
zabezpečení, na které se můžete spolehnout a které
chrání váš hardware a data.
Díky tomu, že tento počítač podléhá záruce služeb HP
Services, získáte se standardní omezenou zárukou
společnosti HP, která zahrnuje náhradní díly, práci a
opravu v místě zákazníka včetně telefonické podpory
dostupné 9 hodin denně a 5 dní v týdnu, rychlou a
včasnou pomoc a řešení problémů. Podmínky se mohou
v jednotlivých zemích lišit. Záruka podléhá určitým
omezením a výjimkám.

Počítač HP Compaq 6200 Pro Microtower
Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Provedení

Provedení microtower

Operační systém

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

Procesor

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

Čipová sada

Intel® Q65 Express

Vyjímatelná média

Zapisovací jednotka SATA SuperMulti DVD
Jednotka DVD-ROM SATA

Grafická karta

Integrovaný adaptér Intel HD; AMD Radeon HD 6350 (512 MB); AMD Radeon HD 6450 (512 MB); AMD Radeon HD 6570 (1 GB); Adaptér HP DVI-D na DisplayPort

Zvuk

Integrovaná zvuková karta High Definition s 2kanálovým kodekem Realtek ALC261 (všechny porty jsou stereofonní)

Komunikace

Integrovaný adaptér Intel 82579LM Gigabit Ethernet

Porty a konektory

10 USB 2.0; 1 sériový port; 1 port PS/2 pro klávesnici; 1 port PS/2 pro myš; 1 DisplayPort; 1 VGA; 1 konektor pro sluchátka a mikrofon; 1 zvukový vstup; 1 výstup zvukového signálu; 1
RJ-45

Vstupní zařízení

Klávesnice HP Standard (PS/2 nebo USB)
Dvoutlačítková optická myš HP s kolečkem (PS/2 nebo USB)

Software

Software nainstalovaný ve všech modelech kromě těch se systémem FreeDOS: HP Software Management Agent; HP Insight Diagnostics; PDF Complete; Norton™ Internet Security 2011
(60denní zkušební verze) (vybrané modely); Předinstalovaná sada Microsoft Office 2010 (k aktivaci plné sady Office 2010 je nutné zakoupit klíč Product Key) (vybrané modely)

Zabezpečení

Modul TPM (Trusted Platform Module) 1.2 (modul TPM je zakázán, pokud je jeho používání zakázáno zákonem); Vyšší úroveň zabezpečení (prostřednictvím systému BIOS); Volitelné
zakázání portu SATA (prostřednictvím systému BIOS); Zámek jednotky; Povolení/zakázání sér. a paralel. portů a portů USB (v systému BIOS); Volitelné zakázání portů USB v továr. nast.
(uživatelsky konfigurovatelné v systému BIOS); Řízení zápisu/spouštění vyměnitelných médií; Heslo po zapnutí počítače (v systému BIOS); Heslo pro nastavení (v systému BIOS); Podpora
pro zámek skříně a zařízení kabelových zámků

Rozměry

17,7 x 43,1 x 37,7 cm

Hmotnost

Od 9,3 kg

Kompatibilita s požadavky na energetickou K dispozici jsou konfigurace splňující normu ENERGY STAR®
efektivnost
Napájení

Napájecí zdroj 320 W s aktivní korekcí PFC
Napájecí zdroj 320 W s 90% účinností a aktivní korekcí PFC

Možnosti rozšíření

1 slot PCI s plnou výškou; 2 sloty PCIe x1 s plnou výškou; 1 slot PCIe x16 s plnou výškou; 1 čtečka mediálních karet 22 v 1
Jeden 8,9 cm (3,5"); Dva 13,3 cm (5,25") ; Dva 8,9 cm (3,5")

Záruka

Podléhá záruce služeb HP Services, včetně standardní záruky 1-1-1 nebo 3-3-3. Podmínky záruky se mohou lišit podle jednotlivých zemí a pracovních modelů

Další informace najdete na webu www.hp.eu/desktops
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Příslušenství a služby

Klávesnice HP CCID s
podporou čipových karet

Technologie čipových karet a klávesnice HP CCID se zabezpečením čipovou kartou
umožní zvýšit zabezpečení, zjednodušit přístup k postupům a snížit náklady spojené
se správou sítí tím, že zabráníte neoprávněnému přístupu do počítačů a sítí.

Produktové číslo: BV813AA

Laserová myš HP, 2
tlačítka, USB

Laserová myš HP USB poskytuje rychlé a přesné laserové snímání v jednoduchém a
elegantním designu. Zaznamenává pohyb přesně na různých površích pomocí
nejnovější laserové snímací technologie.

Produktové číslo: GW405AA

Grafická karta NVIDIA
NVS 300 PCIe x16
512 MB

Grafická karta NVIDIA NVS 300 PCIe je nízkoprofilová karta s dvěma výstupy a
funkcemi příští generace pro podporu více displejů a je vhodná pro profesionální
firemní a komerční aplikace.

Produktové číslo: BV456AA

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

Maximalizujte výkon svého počítače třídy Business s pamětí HP. Upgrade paměti je
jen nenákladný způsob zvýšení výkonu systému bez nutnosti upgradu procesoru.

Produktové číslo: AT024AA

Reproduktory HP Thin
s napájením z USB

Tenké reproduktory HP napájené přes port USB produkují bohatý, vysoce kvalitní
zvuk a jsou velmi vhodné pro profesionální uživatele.

Produktové číslo: KK912AA
Nabízí pro váš produkt HP 3letou záruku na opravy hardwaru kvalifikovaným
technikem společnosti HP přímo u zákazníka během následujícího pracovního dne,
kterou lze snadno zakoupit a využívat.

Produktové číslo: U6578E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním
stavu.

