HP Pro 3420 All-in-One pc
Prettig werken in stijl.

HP Pro 3420 All-in-One business pc is volledig nieuw en
krachtig genoeg om al uw computertaken op de werkplek uit te
voeren. Het is een schitterende, complete pc met beproefde
kwaliteit en betrouwbaarheid.

HP adviseert Windows® 7.

Opnieuw ontworpen

De nieuwste technologie

U krijgt een stijlvol, krachtig, hardwerkend apparaat dat nu in
uw behoeften voorziet en meegroeit met uw bedrijf. Het
ruimtebesparende, gestroomlijnde ontwerp neemt weinig
ruimte in, zodat veel werkruimte overhoudt.

Inclusief Intel® Core™ processoren van de tweede generatie
en flexibele opties zoals standaard SATA vaste schijven tot 1
TB of een laag model dvd-writer om nu en in de toekomst in
de dataopslag- en replicatiebehoeften van uw bedrijf te
voorzien.

U werkt comfortabel met het 20-inch diagonale high-definition
LCD-scherm dat gekanteld kan worden om de ideale
werksituatie te creëren.
Gemakkelijk installeren en gebruiken. Uitpakken, plaatsen,
aansluiten en werken. Geen gedoe met het aansluiten van
hardwarecomponenten.
All-in-One past in uw omgeving
De All-in-One pc heeft een draadloos mini-NIC met een in de
behuizing ingebouwde antenne.
Ideaal voor omgevingen met klanten, dankzij een hoogglans
finish en handig geplaatste poorten en connectoren. Het
professionele ontwerp valt op maar neemt weinig ruimte in.
Geïntegreerde 6-in-1 mediakaartlezer om gemakkelijk foto's,
bestanden en video's van verschillende soorten
geheugenkaarten naar de computer over te brengen.
Ondersteunt Secure Digital (SD, SDHC), MultiMedia Card,
Memory Stick en Memory Stick Pro.
Eenvoudig verbinding maken en samenwerken
Het ruimtebesparende all-in-one model bevat een
desktopcomputer, een 20-inch diagonale HD+ WLED-backlit
monitor, een webcam en twee microfoons om samenwerking
te vergemakkelijken.
Door live chats via de ingebouwde webcam en
array-microfoon voelt u zich verbonden met collega's op
kantoor, elders in de stad of aan de andere kant van de
wereld. De webcam maakt ook foto's en videoclips, die u
direct kunt bekijken.

De pc kan volgens uw specificaties worden geconfigureerd en
meegroeien met uw veranderende behoeften dankzij
industriestandaard poorten, geheugenslots, optionele vaste
schijven en laag-model inbouwplaatsen.
U kunt direct aan de slag met voorgeïnstalleerde en
downloadable software naar keuze. Microsoft® Office 2010
voorgeladen/aankoopcode, Corel WinDVD, Norton Internet
Security evaluatie-aanbod en HP ProtectTools suite SMB zijn
inbegrepen.

HP Pro 3420 All-in-One pc
HP adviseert Windows® 7.
SPECIFICATIES
Model

All-in-one

Besturingssysteem

Legitieme Windows® 7 Professional 64
Legitieme Windows® 7 Home Premium 64
Legitieme 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)

Chipset

Intel® H61

Verwisselbare media

Laag model SuperMulti dvd-writer met lade

Video

Intel HD grafisch systeem

Audio

Ingebouwde geluidskaart; geïntegreerde hoogwaardige stereoluidsprekers; knoppen voor volume en dempen (toetsenbord); stereo hoofdtelefooningang; stereo lijnuitgang; geïntegreerde
0,3-MP VGA low-light webcam (640 x 480) met twee ingebouwde microfoons

Communicatie

Geïntegreerd Ethernet 10/100
HP 802.11b/g/n PCIe draadloze minikaart

Poorten en connectoren

6 USB 2.0; 1 audio hoofdtelefoonconnector; 1 microfooningang; 1 audio-lijnuitgang; 1 voedingsconnector; 1 RJ-45

Invoerapparaten

HP USB standaard Value toetsenbord
HP USB 2-knops optische scroll-muis

Software

Microsoft Office 2010 Starter voorgeladen (een productcode moet worden aangeschaft om de volledige Office 2010 suite te activeren); 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 dagen); HP Power
Assistant; HP Recovery Manager; HP Vision hardwarediagnose; HP Support Assistant (HPSA); HP Virtual Rooms (tot 3 personen in een vergadering); Authentec SimplePass PE (ondersteunt
Intel One Time Password)

Beveiliging

Slot; HP ProtectTools Security softwaresuite (optioneel)

Afmetingen

50,5 x 10 x 39,5 cm

Gewicht

Vanaf 6,08 kg

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerde configuraties beschikbaar
EPEAT-geregistreerd waar van toepassing. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.

Voeding

Externe 120-Watt 87% efficiënte voeding

Uitbreidingsoplossingen

1 6-in-1 mediakaartlezer

Garantie

Ondersteund door HP Services met een 1-1-1 standaardgarantie. Voorwaarden variëren per land en/of model.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor
technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van
Windows 7. Meer informatie vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Schijf met Windows 7 Professional desgewenst bijgeleverd voor toekomstige upgrades. Alleen zakelijke
eindgebruikers (inclusief overheids- en onderwijsinstellingen), die jaarlijks minstens 25 klantsystemen met dezelfde aangepaste image bestellen, komen in aanmerking voor deze downgrade.
Intel, Core en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation en haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Microsoft en Windows zijn handelsmerken van de
Microsoft groep.
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Accessoires en services

Licentie voor HP Virtual
Rooms (tot 15 personen
in een vergadering)

U kunt overal waar internettoegang beschikbaar is verbinding maken om
teamvergaderingen, klantenbriefings en trainingen te organiseren in één handige
online locatie.

Bestelnr.: WF723A

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

HP geheugen optimaliseert de prestaties van de Business pc. Upgraden van het
geheugen is een kosteneffectieve methode om de systeemprestaties te verhogen
zonder de processor te upgraden.

Bestelnr.: VH641AA

HP thin USB-gevoede
luidsprekers

De HP Thin USB-gevoede luidsprekers produceren een rijk geluid van hoge kwaliteit
en vormen een ideale stereo luidsprekeroplossing voor zakelijke gebruikers.

Bestelnr.: KK912AA

HP 500-GB 7200-rpm
SATA (NCQ/Smart IV)
6-Gbp/s vaste schijf

HP Serial ATA vaste schijven optimaliseren de prestaties van HP Business pc's met
technologie die voorziet in de groeiende opslagbehoeften en schijven met hoge
capaciteit, superieure betrouwbaarheid en prestaties. HP Serial ATA 6-Gb/s vaste
schijven bieden overdrachtssnelheden tot 6 Gb per seconde – een verdubbeling van
de interfacesnelheid van SATA 1,5-Gb/s vaste schijven.
Bestelnr.: QK554AA

3 jaar onsite op de
volgende werkdag

Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 3 jaar recht op onsite
reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U6578E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.eu/supportassistant

