Počítač typu mikroveža HP Pro 3300

Pracovný počítač typu mikroveža radu HP Pro 3300 je
navrhnutý nanovo s dostatočným výkonom, aby zvládol všetky
úlohy práce s počítačom na pracovisku, a s flexibilitou, aby váš
počítač mohol v budúcnosti rásť spolu s vami. Dostanete počítač
s úplnou funkčnosťou a skvelým vzhľadom, pričom sa zachová
kvalita i spoľahlivosť.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Nový návrh dizajnu
Nový dizajn nespočíva len v novom vzhľade, ale
zahŕňa aj možnosti konfigurácie a výdobytky. Pýši sa
najnovšími výkonnými procesormi 2. generácie Intel®
Core™ i3 a i51.
Mikroveža je navrhnutá tak, aby vyhovovala bežným
pracovným priestorom v podnikoch, a tak obsahuje
prakticky umiestnené predné porty USB 2.0 a zvukové
porty. Štandardné obrazové, sieťové a ďalšie porty
USB sa nachádzajú na zadnej strane.
Najnovšia technológia
Vyberte si zo širokej palety štandardných pevných
diskov alebo optických jednotiek2. Štandardná pamäť
DDR3 je energeticky účinná a rozšíriteľná s cieľom
pomôcť vám šetriť peniaze a pracovať účinne.
Či už upravujete fotografie, vytvárate multimediálne
prezentácie, alebo navrhujete webový obsah, pomocou
integrovanej grafiky Intel zbadáte zdokonalený jas aj
detaily obrazu.
Flexibilita mimo škatule
Mikroveža HP Pro 3300 je pripravená na konfiguráciu s
ďalšími zásuvkami na pamäťové karty, zásuvkami PCI
Express (PCIe) a pozíciami s rozmermi 8,9/13,3 cm
(3,5”/5,25”). Vyberte si originálny operačný systém
Windows® 7 presne pre svoje prostredie.
Viac než to, čo je v škatuli
Naše inovácie zamerané na podniky, ktoré nájdete v
každom počítači radu HP Pro 3300, vám pomáhajú
zvýšiť produktivitu, minimalizovať riziká, znížiť vplyv na
životné prostredie a vylepšiť celkovú prácu s počítačom.
Niektoré funkcie nie sú v niektorých vydaniach systému
Windows 7 k dispozícii. Na úplné využitie funkcií
operačného systému Windows 7 môžu tieto systémy
vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený

hardvér. Podrobné informácie nájdete na stránke
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
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ŠPECIFIKÁCIE
Vyhotovenie

Microtower

Operačný systém

Originálny
Originálny
Originálny
Originálny
FreeDOS

Procesor

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

Čipová sada

Intel® H61 Express

Vymeniteľné médiá

Zapisovačka SATA SuperMulti DVD

Grafika

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

Zvuk

Realtek ALC656

Možnosti komunikácie

Integrated Realtek RT8171E Gigabit

Porty a konektory

8 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 digitálny zvukový výstup (SPDIF); 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup pre mikrofón

Vstupné zariadenia

Klávesnica HP USB Standard Value
Optická myš HP USB BLK

Softvér

Predinštalovaný balík Microsoft Office 2010 Starter (na aktiváciu úplného balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kód 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
(60-dňová skúšobná verzia); PDF Complete (špeciálne vydanie); HP Power Assistant; Credential Manager for HP ProtectTools; HP ProtectTools Suite SMB; Xobni; HP Recovery Manager;
HP Support Assistant (HPSA)

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od 10 kg

Zdroj

Zdroj napájania 300 W – aktívna PFC

Riešenia pre rozšírenie

1 PCIe x16 s úplnou výškou; 3 PCIe x1 s úplnou výškou; 1 mini PCI; 1 čítač mediálnych kariet 15-v-1
Jedna 8,9 cm (3,5"); Dve 13,3 cm (5,25") ; Dve 8,9 cm (3,5")

Záruka

Ochrana službami HP Services vrátane štandardnej záruky 1-1-1. Podmienky a ustanovenia sa líšia v závislosti od krajiny a/alebo pracovného modelu.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 64
Professional 32
Home Premium 64
Home Basic 64

1 64-bitové spracovanie údajov na architektúre Intel vyžaduje počítačový systém s procesorom, čipovou súpravou, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a

aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (vrátane 32-bitovej prevádzky) bez systému BIOS podporujúceho architektúru Intel 64. Výkon sa bude líšiť v
závislosti od konfigurácií hardvéru a softvéru. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.intel.com/info/em64t. Procesor Dual Core je navrhnutý na zlepšenie výkonu niektorých
softvérových produktov. Nie všetci zákazníci môžu využiť výhody tejto technológie. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
2 Predáva sa samostatne alebo ako voliteľné príslušenstvo. Dostupnosť sa líši v závislosti od regiónu.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.eu/desktops
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Príslušenstvo a služby

HP Virtual Rooms (up to 5
people in one meeting)
License

Pripojte sa odkiaľkoľvek s prístupom na Internet a organizujte stretnutia tímu,
schôdzky so zákazníkmi školenia na jednom pohodlnom online mieste.

Číslo produktu: WF722A

HP Virtual Rooms (up to
15 people in one
meeting) License

Pripojte sa odkiaľkoľvek s prístupom na Internet a organizujte stretnutia tímu,
schôdzky so zákazníkmi školenia na jednom pohodlnom online mieste.

Číslo produktu: WF723A

2-tlačidlová laserová myš
HP USB

USB laserová myš HP poskytuje rýchlosť a presnosť laserového stopovania v
jednoduchom, elegantnom dizajne. Zaznamenáva pohyby presne na rôznych
povrchoch použitím najnovšej laserovej snímacej technológie.

Číslo produktu: GW405AA

Bezdrôtová klávesnica a
myš HP 2,4 GHz

Táto štýlová súprava poskytuje pohodlie, komfort a eleganciu používania
bezdrôtovej klávesnice a laserovej myši pre váš stolový počítač.

Číslo produktu: NB896AA

Tenké reproduktory HP
napájané cez USB

Reproduktory napájané z HP Thin USB zabezpečujú bohatý vysokokvalitný zvuk,
ktorý ponúka vynikajúce riešenie setero reproduktora pre komerčných používateľov.

Číslo produktu: KK912AA

Hardvérová podpora HP
na mieste v nasl.
pracovný deň

Ponúka 3 ročný jednoduchý nákup a službu jednoduchej opravy v nasledujúci
pracovný deň na mieste vášho výrobku HP kvalifikovaným technikom HP.

Číslo produktu: U6578E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant)

