HP Pro 3420 többfunkciós számítógép
Továbbra is igényes munka, elegáns kivitelben.

A vadonatúj HP Pro 3420 integrált üzleti PC kellő teljesítményt
nyújt a mindennapos számítógépes feladatokhoz. Ön egy
minden igényt kielégítő és vonzó külsejű számítógépet kap, a
HP-tól megszokott minőséggel és megbízhatósággal.

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.

Új tervezés

A legmodernebb technológia

Ön egy elegáns és nagy teljesítményű igáslovat kap, mely
megfelel a mai igényeknek, és képes együtt növekedni
vállalkozásával. A helytakarékos, letisztult ház révén kábelek
látványa nélkül dolgozhat az asztalán.

A második generációs Intel® Core™ processzorok és a
rugalmas opciók, mint például a standard SATA merevlemezek
(max. 1 TB) és a vékony DVD-író segítségével ma és a
jövőben is kielégítheti az adattárolási és a replikációs
igényeket.

A 20 hüvelyk képátlójú nagy felbontású LCD kijelzőt az
optimális helyzetbe döntve ideális munkahelyet hozhat létre.
Egyszerű beállítás és használat. Egyszerűen csomagolja ki,
dugja be, majd kezdjen el dolgozni. Nem kell vesződnie a
különböző hardverelemek összeszerelésével.
Helytakarékos integrált számítógép
Az integrált PC mini vezeték nélküli hálózati kártyája
tartalmaz egy antennát a házba integrálva.
A fényes bevonat, valamint a kényelmesen elérhető portok és
csatlakozók révén tökéletes megoldás ügyfelek kiszolgálására
tervezett környezetekben. A professzionális dizájn ki fog tűnni,
de nem lesz útban.
Az integrált 6 az 1-ben memóriakártya-olvasóval egyszerűen
átmásolhatók a számítógépre a fényképek, fájlok és videók
különféle típusú memóriakártyákról. Támogatja a Secure
Digital (SD, SDHC), MultiMedia Card, Memory Stick és
Memory Stick Pro kártyákat.
Könnyű csatlakozás és együttműködés
A helytakarékos, integrált asztali számítógép, a 20 hüvelyk
képátlójú, HD+ felbontású, WLED háttér-világítású monitor, a
webkamera és a két mikrofon révén egyszerűen
együttműködhet másokkal.
Csevegjen szemtől-szembe, és érezze magát munkatársai
között az irodában a város vagy a világ másik részén a
beépített webkamera és mikrofon segítségével. A webkamera
lehetővé teszi fényképek és videoklipek rögzítését és azonnali
megtekintését.

A növekvő igényekkel lépést tartani képes számítógép
támogatja a szabványos portokat, bővíthető
memóriafoglalatokat, merevlemezeket és vékony
beépítőhelyeket, melyek révén igényei szerint konfigurálhatja.
A választott előtelepített, illetve letölthető szoftverekkel gyorsan
munkába állhat. Előtelepítve tartalmazza a Microsoft® Office
2010 programcsomagot (a teljes Office 2010
programcsomag aktiválásához termékkulcsot kell vásárolni), a
Corel WinDVD programot, a Norton Internet Security
próbaváltozatát, valamint a HP ProtectTools Suite SMB
programot.

HP Pro 3420 többfunkciós számítógép
A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
SPECIFIKÁCIÓK
Helyigény

All-in-one

Operációs rendszer

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

Processzor

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

Lapkakészlet

Intel® H61

Cserélhető hordozók

Vékony, tálcás SuperMulti DVD-író

Grafikus rendszer

Intel HD grafikus rsz.

Hangeszközök

Integrált hangkártya; beépített nagy teljesítményű sztereó hangszórók; hangerőszabályzó és némítás gomb (a billentyűzeten); sztereó fejhallgató-csatlakozó; sztereó vonalkimenet;
integrált 0,3 megapixeles VGA (640 x 480 képpontos) felbontású, kis fényerőnél is használható webkamera két beépített mikrofonnal

Kommunikáció

Integrált Ethernet 10/100
HP 802,11b/g/n PCIe vezeték nélküli minikártya

Portok és csatlakozók

6 USB 2.0; 1 vonali fejhallgató-bemenet; 1 mikrofonbemenet; 1 vonali hangkimenet; 1 tápcsatlakozó; 1 RJ-45

Beviteli eszközök

HP USB szabványos gazdaságos billentyűzet
HP USB 2 gombos görgetőkerekes optikai egér

Szoftver

Előre telepített Microsoft Office 2010 Starter (a teljes Office 2010 programcsomag aktiválásához termékkulcsot kell vásárolni); 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 napos próbaverzió); HP Power
Assistant; HP Recovery Manager; HP Vision Hardware Diagnostics; HP Support Assistant (HPSA); HP Virtual Rooms (értekezletenként max. 3 személy); Authentec SimplePass PE (az Intel
One Time Password támogatásához)

Adatvédelem

Zárnyílás; HP ProtectTools biztonsági szoftvercsomag (opcionális)

Méretek

50,5 x 10 x 39,5 cm

Súly

6,08 kg kezdősúly

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk igényelhetők
EPEAT bejegyzés, ahol elérhető. A bejegyzés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen olvasható.

Áramellátás

120 W-os, 87% hatásfokú külső tápegység

Bővítési megoldások

1 db 6 az 1-ben memóriakártya-olvasó

Garancia

A HP Services védelmével, beleértve az 1-1-1 éves alapgaranciát. A garancia feltételei országonként és/vagy üzleti modellenként eltérőek lehetnek.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló
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HP Pro 3420 többfunkciós számítógép
A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
Tartozékok és szolgáltatások

HP Virtual Rooms
(találkozónként legfeljebb
15 személy) licenc

Csatlakozás internetkapcsolattal bárhonnan, csoportmegbeszélések,
ügyféltájékoztatók és oktatások egyetlen, kényelmes online helyszínen történő
megtartásához.

Termékszám: WF723A

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

Maximalizálja üzleti számítógépe teljesítményét HP memóriával! A
memóriabővítéssel költséghatékonyan növelheti a rendszerteljesítményt, anélkül hogy
ki kellene cserélnie a processzort.

Termékszám: VH641AA

HP vékony,
USB-áramellátású
hangszóró

A HP vékony USB-áramellátású hangszórók gazdag, kiváló minőségű hanghatást
nyújtanak, ez kitűnő hangszóró-megoldást jelent az üzleti felhasználók számára.

Termékszám: KK912AA

HP 500 GB 7200 f/perc
SATA (NCQ/Smart IV) 6
Gbit/s
merevlemez-meghajtó

A HP soros ATA merevlemezek a növekvő tárigényeket kielégítő, különlegesen
megbízható és nagy teljesítményű, nagy kapacitású meghajtó-technológiákat
biztosítanak a HP üzleti számítógépek számára. A soros ATA 6,0 Gbit/s
merevlemezek akár 6 Gbit/s adatátviteli sebességet kínálnak, ami a SATA 1,5
Gbit/s sebességű merevlemezekéhez képes kétszeres interfészsebesség.
Termékszám: QK554AA

3 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 3 éves, következő
munkanapi helyszíni javítást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U6578E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

A HP Support Assistant révén számítógépe mindig a legjobb formáját nyújtja: www.hp.eu/supportassistant

