Υπολογιστής HP Pro 3420 All-in-One
Εργαστείτε αποδοτικά και με στυλ.

Ο επαγγελματικός υπολογιστής HP Pro 3420 All-in-One είναι
ολοκαίνουργιος και αρκετά ισχυρός για να ανταποκριθεί σε
όλες τις ανάγκες του χώρου εργασίας σας. Έτσι έχετε έναν
όμορφο υπολογιστή πλήρων λειτουργιών με ποιότητα και
αξιοπιστία.

Η HP συνιστά Windows® 7.

Νέα σχεδίαση

Η πιο σύγχρονη τεχνολογία

Αυτό το κομψό και ισχυρό εργαλείο είναι έτοιμο να καλύψει τις
ανάγκες σας και να αναπτυχθεί με την επιχείρησή σας. Η
σχεδίαση μικρών διαστάσεων εξοικονομεί χώρο στην επιφάνεια
του γραφείου σας για πιο άνετη χρήση του υπολογιστή.

Περιλαμβάνει επεξεργαστές Intel® Core™ δεύτερης γενιάς και
ευέλικτες επιλογές, όπως τυπικούς σκληρούς δίσκους SATA έως
1 ΤΒ ή λεπτή συσκευή εγγραφής DVD, για να καλύπτετε τόσο τις
τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές ανάγκες αποθήκευσης και
αναπαραγωγής δεδομένων της επιχείρησής σας.

Εργαστείτε άνετα με την οθόνη LCD 20'' υψηλής ευκρίνειας με
ρυθμιζόμενη κλίση για βέλτιστη τοποθέτηση, που σάς δίνει τη
δυνατότητα να δημιουργήσετε τον ιδανικό χώρο εργασίας.
Εύκολη εγκατάσταση και χρήση. Απλώς βγάλτε τον από τη
συσκευασία, συνδέστε τον και ξεκινήστε την εργασία σας.
Χωρίς την ταλαιπωρία της σύνδεσης πολλών διαφορετικών
στοιχείων υλικού.
Υπολογιστής All-in-One για όλους τους χώρους
Ο υπολογιστής All-in-One διαθέτει μίνι κάρτα ασύρματου
δικτύου (NIC), η οποία περιλαμβάνει κεραία που
ενσωματώνεται στο πλαίσιο.
Ιδανικός για σημεία εμφανή στους πελάτες, με εξαιρετικά
γυαλιστερό φινίρισμα και εξυπηρετικές θύρες και υποδοχές. Η
επαγγελματική σχεδίαση κάνει εντύπωση χωρίς να ενοχλεί.
Με την ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων 6 σε
1 μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα φωτογραφίες, αρχεία και
βίντεο στον υπολογιστή από διάφορους τύπους καρτών
μνήμης. Υποστηρίζει Secure Digital (SD, SDHC), MultiMedia
Card, Memory Stick και Memory Stick Pro.
Συνδεθείτε και συνεργαστείτε εύκολα
Η διαμόρφωση all-in-one μικρών διαστάσεων περιλαμβάνει
επιτραπέζιο υπολογιστή, οθόνη 20'' HD+ με οπισθοφωτισμό
WLED, κάμερα web και διπλή συστοιχία μικροφώνου για
απλοποίηση της συνεργασίας.
Συνομιλήστε πρόσωπο με πρόσωπο και ελάτε πιο κοντά με
συναδέλφους σε άλλες πόλεις ή στην άλλη άκρη του κόσμου
χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα web και συστοιχία
μικροφώνου. Με την κάμερα web μπορείτε επίσης να τραβήξετε
φωτογραφίες και βίντεο κλιπ και να τα ελέγξετε απευθείας.

Σχεδίαση που αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες σας, με θύρες
που πληρούν τα βιομηχανικά πρότυπα, αναβαθμίσιμες
υποδοχές μνήμης, επιλογές σκληρών δίσκων και λεπτές
υποδοχές για να προσαρμόζετε τον υπολογιστή στις απαιτήσεις
σας.
Χάρη στο προεγκατεστημένο λογισμικό και το λογισμικό λήψης
που εσείς επιλέγετε, είστε πάντα παραγωγικοί. Περιλαμβάνεται
προφορτωμένο Microsoft® Office 2010 (απαιτείται αγορά
κλειδιού), Corel WinDVD, δοκιμαστική έκδοση του Norton
Internet Security και HP ProtectTools Suite SMB.

Υπολογιστής HP Pro 3420 All-in-One
Η HP συνιστά Windows® 7.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μορφή

All-in-one

Λειτουργικό σύστημα

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

Επεξεργαστής

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

Chipset

Intel® H61

Αποσπώμενα μέσα

Λεπτή μονάδα εγγραφής DVD SuperMulti με θήκη

Γραφικά

Γραφικά Intel HD

Ήχος

Ενσωματωμένη κάρτα ήχου, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία υψηλής απόδοσης, κουμπιά έντασης ήχου και σίγασης (στο πληκτρολόγιο), υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών, έξοδος
στερεοφωνικής γραμμής, ενσωματωμένη κάμερα web χαμηλού φωτισμού VGA 0,3 Mp (640 x 480) με δύο ενσωματωμένα μικρόφωνα

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένο Ethernet 10/100, ασύρματη minicard HP 802.11b/g/n PCIe

Θύρες και υποδοχές

6 USB 2.0, 1 είσοδος ήχου ακουστικών, 1 είσοδος μικροφώνου, 1 έξοδος ήχου, 1 υποδοχή τροφοδοτικού, 1 RJ-45

Συσκευές εισόδου

Τυπικό πληκτρολόγιο USB HP Value
Οπτικό ποντίκι κύλισης 2 πλήκτρων USB HP

Λογισμικό

Προφορτωμένο Microsoft Office 2010 Starter (απαιτείται η αγορά κλειδιού προϊόντος για την ενεργοποίηση της πλήρους σουίτας του Office 2010), 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 ημέρες), HP
Power Assistant, HP Recovery Manager, HP Vision Hardware Diagnostics, HP Support Assistant (HPSA), HP Virtual Rooms (έως 3 άτομα ανά συνάντηση), Authentec SimplePass PE (για
υποστήριξη του Intel One Time Password)

Ασφάλεια

Υποδοχή κλειδαριάς, σουίτα λογισμικού ασφαλείας HP ProtectTools (προαιρετικά)

Διαστάσεις

50,5 x 10 x 39,5 cm

Βάρος

Από 6,08 kg

Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας

Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT όπου ισχύει. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.

Ισχύς

Εξωτερικό τροφοδοτικό 120 W με απόδοση 87%

Λύσεις επέκτασης

1 συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων 6 σε 1

Εγγύηση

Καλύπτεται από τις Υπηρεσίες HP, συμπεριλαμβανομένης της βασικής εγγύησης 1-1-1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή/και το επαγγελματικό μοντέλο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP
δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Ορισμένα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και χωριστά αγορασμένο υλικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows 7. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε
όλες τις εκδόσεις των Windows 7. Για λεπτομέρειες: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Ο δίσκος των Windows 7 Professional μπορεί να περιλαμβάνεται για μελλοντική αναβάθμιση, αν
το επιθυμείτε. Για να δικαιούται την υποβάθμιση έκδοσης, ο τελικός χρήστης πρέπει να είναι επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών φορέων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) και να
παραγγείλει τουλάχιστον 25 συστήματα υπολογιστών-πελατών ετησίως με το ίδιο προσαρμοσμένο είδωλο.
Οι ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά
σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft.
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Υπολογιστής HP Pro 3420 All-in-One
Η HP συνιστά Windows® 7.
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Άδεια χρήσης HP Virtual
Rooms (έως 15 άτομα
ανά περίοδο λειτουργίας)

Συνδεθείτε από οπουδήποτε μέσω πρόσβασης στο Internet για να πραγματοποιήσετε
ομαδικές συσκέψεις, ενημερώσεις πελατών και εκπαιδευτικά σεμινάρια από μία βολική
online τοποθεσία.

Αριθμός προϊόντος: WF723A

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

Μεγιστοποιήστε την απόδοση του επαγγελματικού σας υπολογιστή με μνήμη HP. Η
αναβάθμιση της μνήμης αποτελεί έναν οικονομικό τρόπο βελτίωσης της απόδοσης του
συστήματος χωρίς να απαιτείται αναβάθμιση του επεξεργαστή.

Αριθμός προϊόντος: VH641AA

Λεπτά ηχεία HP με
τροφοδοσία μέσω USB

Τα ηχεία HP Thin που τροφοδοτούνται μέσω της θύρας USB παράγουν ήχο υψηλής
ποιότητας, αποτελώντας μια εξαιρετική λύση στερεοφωνικών ηχείων για επαγγελματίες
χρήστες.

Αριθμός προϊόντος: KK912AA

Σκληρός δίσκος HP
500GB 7200rpm SATA
(NCQ/Smart IV) 6Gbp/s

Οι σκληροί δίσκοι HP Serial ATA μεγιστοποιούν την απόδοση των επαγγελματικών
υπολογιστών HP παρέχοντας τεχνολογίες που καλύπτουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις
για χώρο αποθήκευσης με μονάδες δίσκου υψηλής χωρητικότητας που προσφέρουν
κορυφαία αξιοπιστία και απόδοση. Οι σκληροί δίσκοι HP Serial ATA 6,0 Gb/s
προσφέρουν ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως 6 Gb ανά δευτερόλεπτο
διπλασιάζοντας την ταχύτητα διασύνδεσης σε σύγκριση με τους σκληρούς δίσκους
SATA 1,5 Gb/s.
Αριθμός προϊόντος: QK554AA

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από
απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U6578E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

Διατηρήστε τον υπολογιστή σας σε βέλτιστη λειτουργική κατάσταση με το HP Support Assistant,
www.hp.eu/supportassistant

