HP Compaq 6200 Pro v ohišju mikrostolp
Zanesljivo delovanje in stabilnost

Računalnik HP Compaq 6200 Pro vključuje preizkušene
računalniške module in komponente, izdelane v skladu s
strogimi standardi za poslovne računalnike. Računalniki 6200
Pro v dveh znanih ohišjih bodo zadovoljili večino vsakodnevnih
poslovnih računalniških potreb.

HP priporoča Windows® 7.
Tehnološki napredek
Računalniki HP Compaq 6200 Pro so zasnovani tako,
da v celotni življenjski dobi zagotavljajo čim boljše
rezultate in podjetjem, kot je vaše, nudijo pravo
kombinacijo funkcij.
Izboljšave sistemskega pomnilnika SDRAM in
tehnologije pogona Serial ATA ter najnovejše Intelove
tehnologije za poslovne računalnike podpirajo širok
nabor funkcij, s katerimi lahko učinkovito opravljate
svoje delo.
Z integriranim dvojnim samostojnim podstavkom za
monitor ter brezžičnimi možnostmi NIC bo
produktivnost večja, delovni prostori pa izboljšani.
Z modeli, ki ustrezajo zahtevam ENERGY STAR® s
certifikatom EPEAT® Gold, zmanjšate svoj vpliv na
okolje in znižate stroške delovanja.
Zasnovan za podjetja
Omogočajo stabilnejše okolje, ki se lažje upravlja, s
funkcijami, kot sta program Intel Stable Image Platform
in vsaj 12-mesečna dostopnost izdelkov, pa omogočajo
učinkovitejše načrtovanje, uvajanje in vključitve
računalnikov.
Vhodna in izhodna vrata ter vrata USB so zaradi
priročnosti spredaj. Dve obliki prilagodljivega ohišja
omogočata, da izberete računalnik, ki ustreza vašemu
delovnemu prostoru in zahtevam glede razširljivosti.
Preprosto prilagodite nastavitve porabe računalnika s
HP-jevo prvovrstno aplikacijo Power Assistant. Z
nadzorno ploščo lahko nadzirate porabo energije
računalnikov.

Stabilnost in vzdrževanje
BIOS HP podjetjem omogoča nadzor nad njihovo
skupino računalnikov. Dobili boste tehnologijo, s katero
boste računalnik lažje integrirali v svoje podjetje, vodili
evidenco o življenjskem ciklu ter upravljali toplotne
parametre in porabo električne energije.
Zagotavljajo se diagnostične in servisne informacije, s
katerimi bodo nadgradnje in sledenje življenjskemu
ciklu računalnikov enostavnejše.
Vgrajeni varnostni čip, skladen s TPM 1.2,
onemogočanje vrat USB in HP-jeve varnostne
ključavnice za poslovne računalnike zagotavljajo
osnovno zaščito poslovne strojne opreme in podatkov,
na katero se lahko zanesete.
S HP-jevimi storitvami imate na voljo hitro in odzivno
podporo za pravočasno reševanje težav v okviru
HP-jeve standardne omejene garancije, ki vsebuje dele,
fizično delo in popravilo na vaši lokaciji, vključno s
telefonsko podporo 9 ur na dan, 5 dni v tednu. Pogoji
se lahko razlikujejo glede na državo. Veljajo lahko
določene omejitve in izključitve.

HP Compaq 6200 Pro v ohišju mikrostolp
HP priporoča Windows® 7.
TEHNIČNI PODATKI
Lastnosti oblike

Mikrostolp

Operacijski sistem

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

Procesor

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

Nabor vezij

Intel® Q65 Express

Izmenljivi nosilec podatkov

Zapisovalnik SATA SuperMulti DVD
SATA DVD-ROM

Grafika

Vgrajena mrežna kartica Intel HD; AMD Radeon HD 6350 (512 MB); AMD Radeon HD 6450 (512 MB); AMD Radeon HD 6570 (1 GB); Pretvornik HP DVI-D v DisplayPort

Zvočna kartica

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

Komunikacije

Vgrajena mrežna kartica Intel 82579LM Gigabit Ethernet

Vrata in priključki

10 vrat USB 2.0; 1 zaporedna vrata; 1 vhod PS/2 za tipkovnico; 1 vhod PS/2 za miško; 1 vrata DisplayPort; 1 VGA; 1 priključek za mikrofon/slušalke; 1 linijski vhod; 1 linijski izhod; 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

Priložen vsem modelom, razen tistim, ki imajo nameščen sistem FreeDOS: HP Software Management Agent; HP Insight Diagnostics; PDF Complete; Norton™ Internet Security 2011
(60-dnevna preizkusna različica) (izbrani modeli); predhodno nameščen Microsoft Office 2010 (za aktivacijo celotnega paketa Office 2010 je potreben nakup ključa izdelka) (izbrani
modeli)

Varnost

Modul zaupanja vredne platforme (TPM) 1,2 (modul TPM je onemogočen, kadar je uporaba omejena z zakonom); Močna zaščita (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); Podpora za ključavnice ohišja in naprave za
zaklepanje kablov

Mere

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

Teža

Že za 9,3 kg

Ustreznost za električno učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®

Napajanje

Napajanje 320 W – aktivni PFC
90-odstotna učinkovitost napajanja 320 W – aktivni PFC

Možnosti razširitve

1 reža PCI celotne višine; 2 reži PCIe celotne višine x1; 1 reža PCIe celotne višine x16; 1 bralnik medijskih kartic 22-v-1
1 8,9 cm (3,5 palca); 2 13,3 cm (5,25 palca) ; 2 8,9 cm (3,5 palca)

Garancija

Zaščita s HP Services, vključno s standardno garancijo 1-1-1 ali 3-3-3. Garancijski pogoji se lahko razlikujejo glede na državo in/ali poslovni model
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Pripomočki in storitve

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

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

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

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

Povečajte zmogljivost poslovnega računalnika s pomnilnikom HP. Nadgradnja
pomnilnika je stroškovno učinkovit način za povečanje zmogljivosti sistema brez
nadgrajevanja procesorja.

Številka izdelka: AT024AA

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
Za svoj HP izdelek je 3 leta na voljo popravilo na kraju uporabe naslednji delovni
dan, ki ga je enostavno kupiti in uporabiti in ki ga bo opravil pooblaščeni tehnik
podjetja HP

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

