Počítač HP Pro 3420 All-in-One
Pracujte efektivně a stylově.

Zcela nový podnikový počítač HP Pro 3420 All-in-One je
dostatečně výkonný, aby zvládl všechny vaše pracovní úkony.
Získáte plně funkční a skvěle vypadající osobní počítač
nabízející tradiční kvalitu a spolehlivost.

Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.

Nový design

Nejnovější technologie

Získáte stylovou a výkonnou pracovní sílu, která splní vaše
potřeby a umožní budoucí rozšíření. Prostorově úsporný a
zjednodušený design uvolňuje místo na stole a umožňuje
efektivní práci.

Je vybaven 2. generací procesorů Intel® Core™ a možností
flexibilní volby doplňků, jako jsou standardní pevné disky
SATA o kapacitě až 1 TB nebo tenká zapisovací jednotka
DVD, abyste splňovali své aktuální a budoucí potřeby v oblasti
uchování a replikace dat.

Pracujte pohodlně na 50,8cm (20") monitoru LCD s vysokým
rozlišením, který lze naklonit do optimální polohy, abyste si
vytvořili ideální pracoviště.
Jednoduché nastavení i použití. Stačí jen vybalit, připojit
a můžete pracovat. Není třeba zdržovat se připojováním více
kusů hardwaru.
Počítač All-in-One skvěle zapadne do vašeho pracoviště
Počítač All-in-One je vybaven miniaturní bezdrátovou síťovou
kartou s anténou zabudovanou v šasi.
Díky lesklému povrchu a vhodně umístěným portům a
konektorům je skvělou volbou pro prostory určené
zákazníkům. Jeho profesionální design vynikne, aniž by
zabíral místo.
Integrovaná čtečka paměťových karet 6 v 1 umožňuje snadný
přenos fotografií, souborů a videí do počítače z různých typů
paměťových médií. Podporuje karty Secure Digital (SD,
SDHC), MultiMedia Card, Memory Stick a Memory Stick Pro.
Snadné připojení a spolupráce
Prostorově úsporné provedení All-in-One integruje počítač,
50,8cm (20”) monitor s rozlišením HD+ a podsvícením WLED,
webovou kameru a duální mikrofon, aby usnadňovalo
spolupráci uživatelů.
Díky vestavěné webové kameře a mikrofonu se můžete svým
kolegům v jiné kanceláři, na opačné straně města i na jiném
světadíle dívat při hovoru do očí a můžete s nimi navázat
skutečný kontakt. Webová kamera umožňuje snímání a
okamžité prohlížení fotografií a videoklipů.

Tento počítač byl navržen, aby splňoval vaše rostoucí
požadavky se standardními porty, sloty pro rozšíření paměti,
volitelnými pevnými disky a tenkými pozicemi. Můžete si jej
nakonfigurovat dle vlastních potřeb.
S předinstalovaným softwarem a softwarem, který si můžete
dodatečně stáhnout, zajistíte rychlou produktivitu. Součástí je
předinstalovaná sada Microsoft® Office 2010 (je nutné
zakoupit klíč), aplikace Corel WinDVD, zkušební verze
aplikace Norton Internet Security a sada HP ProtectTools Suite
SMB.

Počítač HP Pro 3420 All-in-One
Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Provedení

Multifunkční zařízení

Operační systém

Originální Windows® 7 Professional 64
Originální Windows® 7 Home Premium 64
Originální Windows® 7 Home Basic 64
FreeDOS

Procesor

Intel® Core™ i3-2130 (3,40 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Intel® Pentium® G850 (2,90 GHz, 3 MB mezipaměti,
2 jádra); Intel® Pentium® G630 (2,70 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Intel® H61

Vyjímatelná média

Jednotka SuperMulti DVD-RW, vkládání do zásuvky

Grafická karta

Grafická karta Intel HD

Zvuk

Integrovaná zvuková karta; Integrované vysoce výkonné stereofonní reproduktory; Tlačítka ovládání hlasitosti a ztlumení zvuku (na klávesnici); Konektor stereofonních sluchátek; Stereofonní
linkový výstup; Integrovaná 0,3Megapixelová webová kamera s rozlišením VGA (640 x 480) a dvěma vestavěnými mikrofony umožňující snímání při horších světelných podmínkách.

Komunikace

Integrovaná karta sítě Ethernet 10/100
bezdrátová karta HP 802.11b/g/n PCIe v provedení Mini Card

Porty a konektory

6 portů USB 2.0; 1 konektor pro sluchátka; 1 vstup pro mikrofon; 1 zvukový linkový výstup; 1 konektor napájení; 1 konektor RJ-45

Vstupní zařízení

Standardní klávesnice HP USB Value
Dvoutlačítková optická myš HP s kolečkem (rozhraní 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; Cyberlink PowerDVD;
Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Cyberlink YouCam BE; PDF Complete Special Edition; HP SimplePass PE 2011; Norton Internet Security (60denní verze); HP Power Assistant;
HP Recovery Manager; HP Vision Hardware Diagnostics; HP Support Assistant (HPSA); HP Virtual Rooms (až pro 3 lidi na setkání); Authentec SimplePass PE (pro podporu řešení Intel One
Time Password)

Zabezpečení

Slot pro zámek; Bezpečnostní řešení HP ProtectTools (volitelné)

Rozměry

50,5 x 10 x 39,5 cm

Hmotnost

Základní hmotnost 6,08 kg

Kompatibilita s požadavky na energetickou K dispozici jsou konfigurace splňující normu ENERGY STAR®
efektivnost
Certifikace EPEAT ve vybraných oblastech. Informace o stavu certifikace v jednotlivých zemích najdete na adrese www.epeat.net.
Napájení

120W externí zdroj napájení s 87% účinností

Možnosti rozšíření

1 čtečka paměťových karet 6 v 1

Záruka

Podléhá záruce služeb HP Services, včetně standardní záruky (1 – 1 – 1). Podmínky záruky se mohou lišit podle jednotlivých zemí a pracovních modelů.

Další informace najdete na webu www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby
společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost
HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Systém Windows 7 může k plnému využití své funkčnosti vyžadovat modernizovaný nebo samostatně zakoupený hardware. Všechny funkce nejsou v některých vydáních systému Windows 7 dostupné.
Podrobnosti naleznete na adrese: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Podle potřeby může být pro budoucí inovaci přiložen disk se systémem Windows 7 Professional. Aby koncový
uživatel získal nárok na tento downgrade, musí se jednat o firmu (včetně vládních nebo vzdělávacích institucích), a musí si ročně objednat alespoň 25 zákaznických systémů se stejnou vlastní bitovou
kopií.
Intel, Core a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou ochranné známky skupiny
společností Microsoft.

4AA3-6152CSE. Leden 2012

Počítač HP Pro 3420 All-in-One
Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
Příslušenství a služby

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

Modul SODIMM HP
4 GB PC3-10600 (DDR3
1333 MHz)

Maximalizujte výkon svého počítače třídy Business s pamětí HP. Upgrade paměti je
jen nenákladný způsob zvýšení výkonu systému bez nutnosti upgradu procesoru.

Produktové číslo: VH641AA

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

Pevný disk HP 500 GB
SATA (NCQ/Smart IV), 6
Gb/s

Pevné disky SATA HP maximalizují výkon osobních počítačů HP Business a jsou
vybaveny technologiemi vyhovujícími rostoucím požadavkům na ukládání dat
pomocí velkokapacitních jednotek s vynikající spolehlivostí a výkonem. Pevné disky
SATA HP (6 Gb/s) nabízejí přenosovou rychlost až 6 Gb za sekundu, což
představuje dvojnásobek oproti pevným diskům s rozhraním SATA s rychlostí
1,5 Gb/s.
Produktové číslo: QK554AA

3letá záruka, další
pracovní den u zákazníka

Získejte pro své zařízení tříletou možnost opravy na místě následující pracovní den
kvalifikovaným technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na
dálku.

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.

