HP Pro 3420 All-in-One -tietokone
Pysy tuotteliaana tyylikkäästi.

HP Pro 3420 All-in-One -yritystietokone on aivan uusi ja
riittävän tehokas suoriutumaan kaikista työelämän
tietojenkäsittelytehtävistä. Saat monipuolisilla toiminnoilla
varustetun näyttävän tietokoneen, joka on laadukas ja
luotettava.

HP suosittelee Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.

Uusi muotoilu

Uusinta tekniikkaa

Saat tyylikkään ja tehokkaan työkoneen, joka vastaa nykyisiin
tarpeisiisi ja kasvaa yrityksesi mukana tulevaisuudessa. Tilaa
säästävä virtaviivainen muotoilu vapauttaa työpöytäsi ja
tarjoaa siistin tietokoneen käyttökokemuksen.

Sisältää toisen sukupolven Intel® Core™ -suorittimet ja
joustavat lisävarustevaihtoehdot, kuten jopa 1 Tt:n
SATA-vakiokiintolevyt ja ohut kirjoittava DVD-asema, jotta
yrityksesi tietojen tallennus- ja kopiointitarpeet täyttyvät nyt ja
vastaisuudessa.

Työskentele mukavasti lävistäjältään 20 tuuman
LCD-teräväpiirtonäytöllä, jota voit kallistaa itsellesi parhaiten
sopivaan kulmaan, ja luoda siten ihanteellisen työtilan.
Helppo asentaa ja käyttää. Pura pakkaus, aseta laite
paikalleen, kytke virta ja ryhdy työhön. Useiden laitteiden
yhdistelystä ei tarvitse kantaa huolta.
All-in-One sopii tiloihisi
All-in-One-tietokoneessa on langaton miniverkkokortti, jonka
antenni on integroitu tietokoneen koteloon.
Täydellinen asiakaspalveluympäristöihin kiiltävine pintoineen
ja kätevästi sijoitettuine portteineen ja liittimineen.
Ammattimainen muotoilu kiinnittää huomion, mutta ei häiritse.
Sisäisen 6-in-1-muistikortinlukijan avulla voit helposti siirtää
valokuvia, tiedostoja ja videoita tietokoneeseesi eri tyyppisiltä
muistikorteilta. Tukee Secure Digital (SD, SDHC)-, MultiMedia
Card-, Memory Stick- ja Memory Stick Pro -kortteja.
Helppoa yhteydenpitoa ja yhteistyötä
Tilaa säästävä all-in-one-muotoilu yhdistää pöytäkoneen,
lävistäjältään 20 tuuman HD+-tarkkuuksisen
WLED-taustavalaistun näytön, web-kameran ja kahden
mikrofonin sarjan tehdäkseen yhteistyöstä yksinkertaisempaa.
Juttele verkossa kasvotusten ja vahvista yhteyksiä työtovereihin
toimistolla, kaupungin toisella laidalla tai maapallon toisella
puolella käyttämällä sisäistä web-kameraa ja pöytämikrofonia.
Web-kameralla voit myös ottaa valokuvia tai kuvata videoita
ja katsella niitä heti.

Suunniteltu mukautumaan kasvaviin tarpeisiisi – vakioporttien,
päivitettävien muistipaikkojen, kiintolevyvaihtoehtojen ja
kapeiden asemapaikkojen avulla voit määrittää tietokoneen
kuten haluat.
Valitsemasi esiasennetut ja ladattavat ohjelmat auttavat sinua
olemaan tuottava nopeasti. Sisältää Microsoft® Office 2010
-ohjelman esiasennuksen ostoavaimen, Corel WinDVD:n,
Norton Internet Securityn kokeilutilauksen ja HP ProtectTools
-ohjelman PK-yrityksille.

HP Pro 3420 All-in-One -tietokone
HP suosittelee Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.
TEKNISET TIEDOT
Koko

All-in-one

Käyttöjärjestelmä

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

Prosessori

Intel® Core™ i3-2130 -suoritin (3,40 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Core™ i3-2120 -suoritin (3,30 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Pentium® G850 (2,90 GHz, 3 Mt:n
välimuisti, 2 ydintä); Intel® Pentium® G630 (2,70 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä)

Piirisarja

Intel® H61

Asemavaihtoehdot

Siro kelkkaladattava SuperMulti-DVD-levykirjoitin

Näyttöominaisuudet

Intel® HD -näytönohjain

Ääni

Sisäinen äänikortti; kiinteät suorituskykyiset stereokaiuttimet; äänenvoimakkuuden säädin ja vaimennuspainike (näppäimistössä); stereokuulokeliitin; stereolinjalähtö; sisäinen 0,3
megapikselin vähäisessä valossa toimiva VGA-web-kamera (640 x 480) ja kaksi sisäistä mikrofonia

Tietoliikenne

Sisäinen Ethernet 10/100
langaton HP 802.11b/g/n PCIe -minikortti

Portit ja liittimet

6 USB 2.0 -porttia; 1 kuulokeliitäntä; 1 mikrofonituloa; 1 äänilinjalähtö; 1 virtaliitin; 1 RJ-45-liitäntä

Syöttölaitteet

HP USB -vakionäppäimistö
HP:n 2-painikkeinen optinen USB-rullahiiri

Ohjelmisto

Esiasennettu Microsoft Office 2010 Starter (täyden Office 2010 -ohjelmiston aktivointi edellyttää tuotetunnuksen hankintaa); 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 päivää); HP Power Assistant; HP
Recovery Manager; HP Vision Hardware Diagnostics; HP Support Assistant (HPSA); HP Virtual Rooms (enintään 3 henkilöä/kokous); Authentec SimplePass PE (tukee Intel One Time
Password -salasanaa)

Suojaus

Lukkopaikka; HP ProtectTools -suojausohjelmisto (valinnainen)

Mitat

50,5 x 10 x 39,5 cm

Paino

Peruspaino 6,08 kg

Energiansäästövaatimusten mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyttyjä kokoonpanoja saatavilla
EPEAT-rekisteröity, jos käytössä. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.

Virta

Ulkoinen 120 W:n 87%:n teholla toimiva virtalähde

Laajennusratkaisut

1 6-in-1-muistikorttilukija

Takuu

Tuotetta suojaavat HP:n palvelut, joihin sisältyy 1-1-1-vakiotakuu. Ehdot vaihtelevat maittain ja liiketoimintamalleittain.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.eu/desktops
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HP Pro 3420 All-in-One -tietokone
HP suosittelee Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.
Lisävarusteet ja palvelut

HP Virtual Rooms
(enintään 15 henkeä
yhdessä kokouksessa)
-käyttöoikeus

Luo yhteys internetin kautta mistä tahansa ja vedä tiimikokoukset, asiakastapaamiset
ja koulutukset yhdessä kätevässä verkkosijainnissa.

Tuotenumero: WF723A

HP:n 4 Gt:n PC3-10600
(DDR3 1 333 Mhz)
SODIMM-muisti

Maksimoi yritystietokoneesi suorituskyky HP-muistilla. Muistin päivittäminen on
kustannustehokas tapa parantaa järjestelmän suorituskykyä ilman
prosessoripäivitystä.

Tuotenumero: VH641AA

HP Thin USB-kaiuttimet

HP:n ohuet USB-kaiuttimet tuottavat rikkaan äänenlaadun ja ovat erinomainen
kaiutinratkaisu yrityskäyttäjille.

Tuotenumero: KK912AA

HP SATA (NCQ/Smart
IV) -kiintolevyasema (500
Gt, 7 200 k./min, 6
Gbp/s)

HP:n yritystietokoneiden ylivoimaisen luotettavat ja suorituskykyiset suuren
kapasiteetin HP SATA -kiintolevyasemat vastaavat yritysten lisääntyvään tallennustilan
tarpeeseen. HP:n 6,0 Gt/s SATA-kiintolevyjen tiedonsiirtonopeus on jopa 6 gigabittiä
sekunnissa eli yli kaksi kertaa suurempi kuin 1,5 gigabitin sekuntinopeuden
SATA-kiintolevyjen liittymänopeus.
Tuotenumero: QK554AA

3 vuotta, seur.
arkipäivänä
asennuspaikalla

Kolmen vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu
teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U6578E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions

Varmista tietokoneen mahdollisimman tehokas toiminta käyttämällä HP Support Assistant -sovellusta, joka on
saatavissa osoitteesta www.hp.eu/supportassistant

