HP Compaq 6200 Pro mikrotorony
számítógép
Masszív teljesítmény és stabilitás

A HP Compaq 6200 Pro bevált PC modulokat és komponenseket
tartalmaz, a szigorú üzleti számítógép szabványoknak
megfelelően. A kétféle kivitelben rendelhető 6200 Pro sorozat
meg fog felelni a mindennapos számítástechnikai
követelményeknek.

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
Fejlett technológia
A maximális teljesítményre tervezett HP Compaq 6200
Pro számítógép biztosítja az üzletvitelhez szükséges
funkciókat.
Az SDRAM rendszermemóriát és a soros ATA
meghajtótechnológiát érintő fejlesztések, valamint az
Intel legújabb üzleti számítástechnikai technológiái
számos olyan funkciót támogatnak, melyekkel
gyorsabbá válik a munkavégzés.
A két független monitor beépített támogatásával és a
vezeték nélküli hálózati kártyákkal növelhető a
termelékenység, és fejlettebb munkakörnyezet alakítható
ki.
Csökkentse a környezetre gyakorolt hatást és a
működési költségeket az ENERGY STAR®-besorolású,
EPEAT® Gold-tanúsítással rendelkező modellekkel.
Üzleti alkalmazásra
Tervezésekor cél volt egy stabilabb és könnyebben
felügyelhető környezet létrehozása (melyet segít például
az Intel Stable Image Platform Program), és a legalább
12 hónapos rendelkezésre állás, amely hatékonyabb
tervezést, üzembe helyezést és átállást biztosít.
A vonali bemeneti és kimeneti csatlakozók és az USB
portok kényelmesen elérhetők a számítógép előlapjáról.
Kétféle kivitel közül lehet kiválasztani a
munkakörnyezethez és a bővítési igényekhez illeszkedő
házat.
Optimalizálja a számítógép energiaellátási beállításait
a HP exkluzív Power Assistant alkalmazásával. A
kezelőpanel segít a számítógép
energiafelhasználásának csökkentésében.

Stabilitás és megbízhatóság
A HP BIOS segítségével a vállalkozások könnyebben
kézben tarthatják számítógépparkjukat. Biztosítjuk a
technológiát a számítógépnek a vállalkozásba való
beillesztéséhez, az események nyomon követéséhez,
valamint a hőmérséklet és az energiafelhasználás
felügyeletéhez.
Egyszerűbbé teszi a diagnosztikai és szervizinformációk
beszerzését, így könnyebbé válik a bővítés, és jól
nyomon követhetők lesznek a rendszer üzembe
helyezése óta történt események.
A beépített, TPM 1.2 kompatibilis biztonsági chip, az
USB-portok letilthatósága és a HP üzleti
számítógépekhez biztosított biztonsági zárak jelentik az
alapvető biztonsági elemeket az üzleti célú
hardvereszközök és az adatok megvédése terén.
A HP Services révén gyors segítséget biztosítunk a hibák
kijavításához a HP standard korlátozott garancia
keretében, amely kiterjed az alkatrészekre, a
munkadíjra, a helyszíni javításra és a munkanapokon 9
órában elérhető telefonos támogatási szolgáltatásra. A
feltételek országonként eltérőek lehetnek. A
szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek
vonatkoznak.

HP Compaq 6200 Pro mikrotorony
számítógép
A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
SPECIFIKÁCIÓK
Helyigény

Mikrotorony

Operációs rendszer

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

Processzor

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

Lapkakészlet

Intel® Q65 Express

Cserélhető hordozók

SATA SuperMulti DVD-író
SATA DVD-ROM

Grafikus rendszer

Integrált Intel HD; AMD Radeon HD 6350 (512 MB); AMD Radeon HD 6450 (512 MB); AMD Radeon HD 6570 (1 GB); HP DVI-D – DisplayPort adapter

Hangeszközök

Nagy felbontású hangrendszer, Realtek kétcsatornás ALC261 kodekkel (minden port sztereó)

Kommunikáció

Beépített Intel 82579LM gigabites Ethernet

Portok és csatlakozók

10 USB 2.0; 1 soros; 1 PS/2 billentyűzet; 1 PS/2 egér; 1 DisplayPort; 1 VGA; 1 mikrofon-/fejhallgatócsatlakozó; 1 vonali bemenet; 1 vonali kimenet; 1 RJ-45

Beviteli eszközök

HP szabványos billentyűzet (PS/2 vagy USB)
HP kétgombos optikai görgős egér (PS/2 vagy USB)

Szoftver

Minden modellhez mellékelve, kivéve a FreeDOS rendszerűeket: HP Software Management Agent; HP Insight diagnosztika; PDF Complete; Norton™ Internet Security 2011 (60 napos
próbaváltozat) (egyes modelleken); Előtelepített Microsoft Office 2010 (a teljes Office 2010 programcsomag aktiválásához termékkulcsot kell vásárolni) (egyes modelleken)

Adatvédelem

Trusted Platform Module (TPM) 1,2 (TPM modul letiltva, ahol a törvény korlátozza a használatát); Fokozott védelem (BIOS-on keresztül); SATA port kikapcsolhatósága (BIOS-on keresztül);
Meghajtózár; Soros, párhuzamos, USB engedélyezése/letiltása (BIOS-on keresztül); USB port opcionális gyári kikapcsolása (felhasználó által, BIOS-on keresztül konfigurálható);
Cserélhető adathordozó írás- és betöltésvezérlése; Bekapcsolási jelszó (BIOS-on keresztül); Beállítási jelszó (BIOS-on keresztül); Lakatok és kábelzár eszközök támogatása a házon

Méretek

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

Súly

9,3 kg kezdősúly

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk igényelhetők

Áramellátás

320 W-os tápegység – aktív PFC
320 W-os 90% hatásfokú tápegység – aktív PFC

Bővítési megoldások

1 teljes magasságú PCI; 2 teljes magasságú PCIe x1; 1 teljes magasságú PCIe x16; 1 db 22 az 1-ben memóriakártya-olvasó
Egy 8,9 cm-es (3,5"-es); Két 13,3 cm-es (5,25"-es) ; Két 8,9 cm-es (3,5"-es)

Garancia

A HP Services által védett, 1-1-1 vagy 3-3-3 év szabványos garanciával. A garancia feltételei országonként és/vagy üzleti modellenként eltérőek lehetnek.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló
technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
Előfordulhat, hogy a Windows 7 teljes funkcionalitásának kihasználása érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a
Windows 7 operációs rendszer különböző kiadásaiban. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/windows7/products/home.
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Tartozékok és szolgáltatások

HP intelligens kártyás
CCID billentyűzet

Az intelligens kártyás technológia és a HP Smart Card CCID billentyűzet
használatával megakadályozható a számítógépekhez és a hálózatokhoz való
jogosulatlan hozzáférés, ezáltal fokozható a biztonság, egyszerűsíthetők a
hozzáférési eljárások, és csökkenthetők a hálózatfelügyelettel kapcsolatos költségek.

Termékszám: BV813AA

HP kétgombos lézer
USB-egér

A HP USB lézeres egér egyszerű, elegáns formában kínálja a lézeres nyomkövetéssel
járó nagy sebességet és pontosságot. A legújabb lézerérzékelős technológiának
köszönhetően különféle felületeken is pontosan rögzíti az elmozdulást.

Termékszám: GW405AA

NVIDIA NVS 300 PCIe
x16 512 MB-os grafikus
kártya

Az NVIDIA NVS 300 PCIe grafikus kártya egy alacsony profilú, két kimenetes
grafikus kártya, amely az új generációs többmonitoros megoldás adottságait
biztosítja professzionális üzleti és kereskedelmi alkalmazásokhoz.

Termékszám: BV456AA

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

Maximalizálja üzleti számítógépe teljesítményét HP memóriával! A
memóriabővítéssel költséghatékonyan növelheti a rendszerteljesítményt, anélkül hogy
ki kellene cserélnie a processzort.

Termékszám: AT024AA

HP vékony,
USB-áramellátású
hangszóró

A HP vékony USB-áramellátású hangszórók gazdag, kiváló minőségű hanghatást
nyújtanak, ez kitűnő hangszóró-megoldást jelent az üzleti felhasználók számára.

Termékszám: KK912AA
3 éves, egyszerűen megvásárolható és használható következő munkanapi helyszíni
javítási szolgáltatással, HP szakember által, a HP termékhez

Termékszám: U6578E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

A HP Support Assistant révén számítógépe mindig a legjobb formáját nyújtja: www.hp.eu/supportassistant

