Računalnik HP Pro 3300, mikrostolp

Poslovni računalniki HP Pro 3300 Series v mikrostolpu so na
novo preoblikovani in dovolj zmogljivi za vsa računalniška
opravila na delovnem mestu s prilagodljivostjo, ki omogoča, da
se v prihodnosti računalnik razširja skupaj z vami. Dobite
računalnik z vsemi funkcijami in izrednega videza s tradicijo
kakovosti in zanesljivosti.

HP priporoča Windows® 7.
Na novo preoblikovan
Računalniki niso bili preoblikovani samo zaradi videza,
temveč tudi zaradi konfiguracije priročnosti. Ponaša se s
procesorji Intel® Core™ i3 in i5 druge generacije1 za
najnovejšo zmogljivost.
Mikrostolp je oblikovan za tipične poslovne delovne
prostore, saj se vrata USB 2.0 in vrata za zvok priročno
nahajajo na sprednji strani. Standardna vrata za video,
omrežna vrata in dodatna vrata USB so na voljo na
zadnji strani.
Najnovejša tehnologija
Izbirajte med možnostmi standardnega trdega diska ali
optičnega pogona2. Standardni pomnilnik DDR3 je
energetsko učinkovit in razširljiv, kar vam pomaga
prihraniti denar in delati bolj učinkovito.
Z vgrajeno grafično kartico Intel boste videli jasno
povečano sliko in podrobnosti ne glede na to, ali
urejate fotografije, izdelujete večpredstavnostne
predstavitve ali oblikujete spletno vsebino.
Takojšnja prilagodljivost
HP Pro 3300 v mikrostolpu je pripravljen na
konfiguracijo z dodatnimi režami za pomnilniške
kartice, režami PCI Express (PCIe) in ležišči velikosti
8,9/13,3 cm (3,5”/5,25”). Izberite pristni Windows®
7, ki ustreza vašemu okolju.
Več, kot se nahaja v škatli
Naše inovacije, ki so osredotočene na podjetja in jih
vsebujejo vsi računalniki HP Pro 3300 Series, vam
pomagajo povečati produktivnost, ublažiti tveganja,
zmanjšati vpliv na okolje in izboljšati celotno
računalniško izkušnjo.
V nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 7
določene funkcije niso na voljo. Sistemi bodo morda
zahtevali posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno
opremo za popolno izkoriščanje delovanja

operacijskega sistema Windows 7. Za podrobnosti si
oglejte spletno mesto
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
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HP priporoča Windows® 7.
TEHNIČNI PODATKI
Lastnosti oblike

Mikrostolp

Operacijski sistem

Pristni Windows®
Pristni Windows®
Pristni Windows®
Pristni Windows®
FreeDOS

Procesor

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

Nabor vezij

Intel® H61 Express

Izmenljivi nosilec podatkov

Zapisovalnik SATA SuperMulti DVD

Grafika

Vgrajena grafična kartica 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)

Zvočna kartica

Realtek ALC656

Komunikacije

Vgrajeni gonilnik Realtek RT8171E Gigabit

Vrata in priključki

8 vrat USB 2.0; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 izhod za digitalni zvok (SPDIF); 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 vhod za mikrofon

Vhodne naprave

HP-jeva standardna tipkovnica USB
Optična miška BLK HP USB

Programska oprema

Predhodno naložena oprema Microsoft Office Starter 2010 (za aktiviranje polne zbirke Office 2010 je potreben nakup ključa izdelka); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Mozilla
Firefox za HP Virtual Solutions 2011; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Cyberlink Power Director; Cyberlink Power Starter; Norton Internet Security 2011
(60-dnevna preizkusna različica); PDF Complete Special Edition; HP Power Assistant; Credential Manager for HP ProtectTools; HP ProtectTools Suite SMB; Xobni; HP Recovery Manager;
HP Support Assistant (HPSA)

Mere

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

Teža

Že za 10 kg

Napajanje

Napajanje 300 W – aktivni PFC

Možnosti razširitve

1 reža PCIe celotne višine x16; 3 reže PCIe celotne višine x1; 1 mini PCI; 1 bralnik medijskih kartic 15-v-1
1 8,9 cm (3,5 palca); 2 13,3 cm (5,25 palca) ; 2 8,9 cm (3,5 palca)

Garancija

Zaščiteno s HP-jevimi storitvami, vključno s standardno garancijo 1-1-1. Garancijski pogoji se lahko razlikujejo glede na državo in/ali poslovni model.

7
7
7
7

Professional 64
Professional 32
Home Premium 64
Home Basic 64

1 64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel zahteva računalniški sistem s takšnim procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprave in aplikacijami, ki podpirajo

arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u, ki ne podpira arhitekture Intel 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Učinkovitost delovanja se razlikuje glede na nastavitve strojne in
programske opreme. Če želite več informacij, glejte www.intel.com/info/em64t. Dual Core je tehnologija, namenjena izboljšanju delovanja določenih izdelkov programske opreme. Ni
nujno, da bo uporaba te tehnologije koristna za vse uporabnike. Intelov sistem številčenja ni merilo za visoko zmogljivost.
2 Za doplačilo ali kot dodatna funkcija. Pogoji se lahko razlikujejo glede na regijo.

Za več informacij obiščite www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena
v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma
pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 7 sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. V vseh izdajah operacijskega sistema Windows
7 niso na voljo vse funkcije. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/windows7/products/home.
Intel, Core in Pentium so registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Microsoft in Windows sta blagovni znamki Microsoftove skupine
podjetij.

4AA3-4183SLE. januar 2012

Računalnik HP Pro 3300, mikrostolp
HP priporoča Windows® 7.
Pripomočki in storitve

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

Povežite se s katerega koli mesta z internetnim odstopom, da lahko gostite sestanke,
imate na voljo pregled strank in usposabljanja na eni lokaciji, ki vam ustreza.

Številka izdelka: WF722A

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

Povežite se s katerega koli mesta z internetnim odstopom, da lahko gostite sestanke,
imate na voljo pregled strank in usposabljanja na eni lokaciji, ki vam ustreza.

Številka izdelka: WF723A

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

Brezžična tipkovnica in
miška HP 2,4 GHz

Ta modni komplet računalniškemu namizju ponuja prikladnost, udobje in eleganco
delovanja brezžične tipkovnice in laserske miške.

Številka izdelka: NB896AA

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

Podpora HP za strojno
opremo naslednji
delavnik na mestu

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

