Počítač HP Pro 3300 Microtower

Pracovní počítač HP Pro řady 3300 Microtower s novým
designem poskytuje dostatečný výkon pro všechny pracovní
úkoly a flexibilitu, která umožní přizpůsobit počítač vašim
budoucím potřebám. Získáte plně funkční počítač se skvělým
vzhledem a značkou kvality a spolehlivosti.

Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
Nový design
Změna designu se netýká jen vzhledu, ale zahrnuje i
změny v možnostech konfigurace a uživatelském
komfortu. Přináší procesory Intel® Core™ i3 a i5 druhé
generace1 s nejnovějšími technologiemi v oblasti
výkonu.
Provedení microtower navržené pro typická pracoviště
nabízí na čelním panelu prakticky umístěné porty USB
2.0 a zvukové konektory. Standardní konektory videa,
sítě a další porty USB najdete na zadní straně.
Nejnovější technologie
Máte na výběr z řady standardních pevných disků i
optických jednotek2. Standardní paměť DDR3 je
energeticky úsporná a lze ji rozšířit, čímž vám ušetří
peníze a umožní efektivní práci.
Integrovaný grafický adaptér Intel vám poskytne jasný a
detailní obraz pro úpravy fotografií, tvorbu
multimediálních prezentací i obsahu pro web.
Flexibilita ihned po zapojení
Počítač HP Pro 3300 Microtower umožňuje využít
v konfiguraci volné paměťové sloty, sloty PCI Express
(PCIe) a 8,9/13,3cm (3,5”/5,25”) diskové pozice.
Zvolte si ten správný originální operační systém
Windows® 7 pro své prostředí.
Více než obsah balení
Naše podnikově zaměřené inovace, které najdete
v každém počítači HP Pro řady 3300, vám pomohou
zvýšit produktivitu, omezit rizika, snížit vliv na životní
prostředí a celkově zkvalitnit práci s počítačem.
V některých vydáních systému Windows 7 nejsou
všechny funkce dostupné. Aby byla funkčnost systému
Windows 7 plně využita, mohou systémy vyžadovat
upgradovaný nebo samostatně zakoupený hardware.
Podrobnosti naleznete na adrese
http://www.microsoft.com/cze/windows/windows-7/.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Provedení

Provedení microtower

Operační systém

Originální
Originální
Originální
Originální
FreeDOS

Procesor

Intel® Core™ i5-2500S (2,70 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra); Intel® Core™ i5-2400S (2,50 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra); Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB mezipaměti,
2 jádra); Intel® Core™ i3-2100 (3,10 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Intel® Pentium® Dual-Core G850 (2,90 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Intel® Pentium® Dual-Core G840
(2,80 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Intel® Pentium® Dual-Core G620 (2,60 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Intel® H61 Express

Vyjímatelná média

Zapisovací jednotka SATA SuperMulti DVD

Grafická karta

Integrovaný adaptér Intel HD; AMD Radeon HD 6570 (2 GB); NVIDIA GeForce 405 (512 MB); NVIDIA GeForce GT 530 (2 GB); NVIDIA GeForce GT 520 (1 GB)

Zvuk

Realtek ALC656

Komunikace

Integrovaná karta Realtek RT8171E Gigabit

Porty a konektory

8 portů USB 2.0; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 digitální zvukový výstup (SPDIF); 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup pro mikrofon

Vstupní zařízení

Standardní klávesnice HP USB Value
Černá optická myš HP USB

Software

Předinstalovaná sada Microsoft Office 2010 Starter (k aktivaci plné verze sady Office 2010 je nutné zakoupit klíč Product Key); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Mozilla Firefox for HP
Virtual Solutions 2011; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Cyberlink Power Director; Cyberlink Power Starter; Norton Internet Security 2011 (60denní
zkušební verze); PDF Complete Special Edition; HP Power Assistant; Modul Credential Manager pro nástroj HP ProtectTools; HP ProtectTools Suite SMB; Xobni; HP Recovery Manager; HP
Support Assistant (HPSA)

Rozměry

17,32 x 42,11 x 38,23 cm

Hmotnost

Od 10 kg

Napájení

300W napájecí zdroj s akt. korekcí účiníku

Možnosti rozšíření

1 slot PCIe x16 s plnou výškou; 3 sloty PCIe x1 s plnou výškou; 1 slot mini PCI; 1 čtečka mediálních karet 15 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). Podmínky záruky se mohou lišit podle jednotlivých zemí a pracovních modelů.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 64
Professional 32
Home Premium 64
Home Basic 64

1 K využití 64bitové architektury Intel je zapotřebí počítač, jehož procesor, čipová sada, systém BIOS, operační systém, ovladače a aplikace podporují architekturu Intel® 64. Procesory

nebudou fungovat bez systému BIOS s podporou architektury Intel 64 ani v 32bitovém režimu. Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a softwaru. Více informací
naleznete na adrese www.intel.com/info/em64t. Dvoujádrová technologie byla vyvinuta ke zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci musí použitím této
technologie nezbytně získat výhody. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.
2 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství. Dostupnost se liší podle oblastí.

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

Licence pro virtuální
místnost HP Virtual Rooms
(až 5 osob na jednom
setkání)

Pořádejte týmové schůzky, prezentace pro zákazníky či školení na jediném místě
online – odkudkoli, kde máte k dispozici připojení k internetu.

Produktové číslo: WF722A

Licence pro virtuální
místnost HP Virtual Rooms
(až 15 osob na jednom
setkání)

Pořádejte týmové schůzky, prezentace pro zákazníky či školení na jediném místě
online – odkudkoli, kde máte k dispozici připojení k internetu.

Produktové číslo: WF723A

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

Bezdrátová klávesnice a
myš HP 2,4 GHz

Tato elegantní sada bezdrátové klávesnice a laserové myši pro práci se stolním
počítačem přináší pohodlí, komfort a elegantní vzhled.

Produktové číslo: NB896AA

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

HW podpora HP –
odezva na místě do
následujícího pracovního
dne

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.

