HP Pro 3420 All-in-One pc

Fortsæt det gode arbejde med stil.

HP Pro 3420 All-in-One Business pc er helt ny og stærk nok til
at håndtere alle din opgaver. Du får en flot pc med alle
funktioner, der bygger på kvalitet og driftsikkerhed.

HP anbefaler Windows® 7.

Nyt design

Den nyeste teknologi

Du får en flot og stærk arbejdshest, der er klar til at opfylde
dine behov nu og fremover, når din virksomhed vokser. Det
pladsbesparende strømlinede design giver plads på
skrivebordet, og du undgår rod.

Inkluderer 2. generation Intel® Core™-processorer og fleksible
optioner som SATA-standarddiske op til 1 TB eller slank
dvd-brænder, så dine behov for datalager og replikering er
opfyldt både i dag og i morgen.

Arbejd behageligt med den 20" (diagonalt) store HD
LCD-skærm, som kan vippes, så du får den optimale placering
ved din arbejdsplads.

Designet til at ændres i takt med dine behov med
standardporte, hukommelsesslots, der kan opgraderes,
harddiske og slanke båse, så du kan konfigurere pc'en, så
den passer til dig.

Nem at opsætte og bruge. Pak den ud, sæt den på plads, sæt
stikket i, og gå i gang! Du skal ikke bruge tid på tilslutning af
flere stykker hardware.
All-in-One, der passer ind overalt
All-in-One pc'en har en trådløs mini-NIC med antenne
integreret i kabinettet.
Perfekt til kundeområder med højglans samt praktisk
placerede porte og stik. Der bliver lagt mærke til det
professionelle design.
Med den integrerede 6-i-1 mediekortlæser kan du nemt
overføre fotos, filer og videoer til din computer fra forskellige
typer hukommelseskort. Kan bruge Secure Digital (SD, SDHC),
MultiMedia Card, Memory Stick og Memory Stick Pro.
Nem forbindelse og nemt samarbejde
Den pladsbesparende all-in-one formfaktor integrerer stationær
computer, 20" (diagonalt) HD+ WLED-belyst skærm, webcam
og to mikrofoner, så samarbejde bliver nemmere.
Chat ansigt-til-ansigt, og få en bedre kontakt til kollegaer på
kontoret, i den anden ende af byen eller på den anden side af
jorden ved hjælp af webkamera og mikrofon. Webkameraet
kan også tage billeder, og du kan se fotos og videoklip med
det samme.

Forudinstalleret software samt software, der kan hentes på
nettet, efter eget valg hjælper dig med at være produktiv fra
starten. Med Microsoft® Office 2010 forudindlæst købsnøgle,
Corel WinDVD, prøvetilbud med Norton Internet Security samt
HP ProtectTools Suite SMB.

HP Pro 3420 All-in-One pc
HP anbefaler Windows® 7.
SPECIFIKATIONER
Formfaktor

All-in-one

Operativsystem

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

Processor

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

Chipsæt

Intel® H61

Flytbare medier

Slank SuperMulti dvd-brænder med slotindføring

Grafik

Intel HD-grafik

Lyd

integreret lydkort; integreret high-performance stereohøjttalere; knapper til lydstyrkeregulering og slukning (på tastatur); stik til hovedtelefoner; stereoudgang; integreret 0,3Mp VGA
low-light webkamera (640 x 480) med to indbyggede mikrofoner

Kommunikation

Integreret Ethernet 10/100
HP 802.11b/g/n PCIe trådløst minicard

Porte og stik

6 USB 2.0; 1 lyd/hovedtelefonstik; 1 mikrofonstik; 1 lydudgang; 1 strømstik; 1 RJ-45

Input-enheder

HP USB standard Value-tastatur
HP optisk USB scroll-mus med 2 knapper

Software

Microsoft Office 2010 Starter er indlæst (kræver køb af produktnøgle for at aktivere den fulde Office 2010-pakke); 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 (60 dage); HP Power Assistant; HP Recovery
Manager; HP Vision Hardware Diagnostics; HP Support Assistant (HPSA); HP Virtual Rooms (op til 3 personer pr. møde); Authentec SimplePass PE (til understøttelse af Intel One Time
Password)

Sikkerhed

Holder til lås; HP ProtectTools Security-softwarepakke (tilbehør)

Mål

50,5 x 10 x 39,5 cm

Vægt

Fra 6,08 kg

Overholdelse af starndarder for
energieffektivitet

Der fås ENERGY STAR® -mærkede konfigurationer
EPEAT-registreret hvor relevant. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.

Strøm

Ekstern 120 W strømforsyning med 87% effektivitetsgrad

Udvidelsesløsninger

1 6-i-1 mediekortlæser

Garanti

Omfattet af HP Services, herunder en 1-1-1 standardgaranti. Vilkår og betingelser varierer fra land til land og/eller fra Business model til Business model.

Der er flere oplysninger på www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset
garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette
dokument.
Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionerne i Windows 7 fuldt ud. Ikke alle funktioner findes i alle udgaver af Windows 7. Læs mere på
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Windows 7 Professional-disk følger muligvis med til fremtidig opgradering, hvis det er nødvendigt. For at kvalificere sig til denne nedgradering, skal
slutbrugeren være en virksomhed (herunder ministerier eller uddannelsesinstitutioner) og forventes årligt at bestille mindst 25 kundesystemer med samme kundeimage.
Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af
virksomheder.
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HP Pro 3420 All-in-One pc
HP anbefaler Windows® 7.
Tilbehør og services

HP Virtual Rooms (op til
15 personer i ét møde)
licens

Opret forbindelse overalt med internetforbindelse, og afhold gruppemøder,
kundebriefings samt undervisning via ét praktisk online sted.

Produktnummer: WF723A

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

Få maksimal ydelse i din Business pc med med HP hukommelse. Opgrader
hukommelsen med en økonomisk overkommelig løsning, og øg systemydelsen uden
at opgradere processoren.

Produktnummer: VH641AA

Tynde HP-højtalere (strøm
fra USB-stik)

De tynde HP højttalere, der får strøm via USB-stikket, giver kvalitetslyd og er en god
stereoløsning til forretningsbrugere.

Produktnummer: KK912AA

HP 500 GB 7200 o/m
SATA (NCQ/Smart IV) 6
Gbp/s harddisk

HP Serial ATA-harddiske maksimerer ydelsen for HP Business pc'er vha. de
teknologier, der skal til for at opfylde dine voksende behov for lager med store diske,
som giver unik driftssikkerhed og ydelse. Serielle HP ATA 6,0 GB/sek. harddiske
giver dataoverførselshastigheder på op til 6 GB/sek. Interfacehastigheden fordobles
i forhold til SATA 1,5 GB/sek. harddiske.
Produktnummer: QK554AA

3 års service onsite næste
hverdag

3 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en
HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U6578E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

Hold pc'en kørende optimalt med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

