HP Pro 3420 All-in-One-PC

Fortsett det gode arbeidet, med stil.

HP Pro 3420 All-in-One kontor-PC er helt ny og kraftig nok til å
håndtere alle databehandlingsoppgaver på arbeidsplassen. Du
får en PC med alle funksjoner og et flott utseende som har arvet
kvalitet og pålitelighet.

HP anbefaler Windows® 7.

Nytt design

Den nyeste teknologien

Du får en stilig og kraftig arbeidshest som dekker behovene
dine nå og som vokser sammen med bedriften senere. Den
plassbesparende, strømlinjeformede designen frigir plass på
skrivebordet og gir en ryddig databehandlingsopplevelse.

Inkluderer 2. generasjon Intel® Core™-prosessorer og fleksible
alternativer som standard SATA-harddisker opp til 1 TB eller
tynn DVD-brenner, for å dekke dine datalagrings- og
replikeringsbehov i dag og i morgen.

Arbeid komfortabelt med 20” (diagonalt) HD LCD-skjerm som
kan vippes til optimal posisjon slik at du får et ideelt
arbeidsområde.

Laget for å kunne endres i takt med dine endrede behov, med
industristandardporter, oppgraderbart minne,
harddiskalternativer og tynne stasjonsrom slik at du kan
konfigurere PCen etter dine spesifikasjoner.

Enkel å konfigurere og bruke. Pakk ut, plasser, koble til og start
arbeidet. Det er ikke nødvendig å koble sammen flere
maskinvareenheter.
Alt-i-ett får plass overalt.
Alt-i-ett-PCen har et trådløst mini-NIC med antenne integrert i
chassiset.
Den har høyglanset finish og praktisk plasserte porter og
kontakter, og er perfekt for steder der du møter kunder. Den
profesjonelle designen vil stikke seg ut uten å være i veien.
En integrert 6-i-1 mediekortleser gjør det enkelt å overføre
bilder, filer og videoer til datamaskinen fra ulike typer
minnekort. Støtter Secure Digital (SD, SDHC), MultiMedia
Card, Memory Stick og Memory Stick Pro.
Kommuniser og samarbeid enkelt
Den plassbesparende alt-i-ett-formfaktoren integrerer stasjonær
datamaskin, 20” (diagonalt) HD+ WLED bakbelyst skjerm,
webkamera og dobbel mikrofon for å bidra til enklere
samarbeid.
Chat ansikt til ansikt og bli nærmere knyttet til kolleger på
kontoret, på andre siden av byen eller på andre siden av
kloden, med det innebygde webkameraet og matrisemikrofon.
Webkameraet tar også bilder, og du kan umiddelbart se
gjennom bilder og videoklipp.

Ditt valg av forhåndsinstallert og nedlastbar programvare gjør
deg raskt produktiv. Inkludert Microsoft® Office 2010
forhåndslastet - kjøp nøkkel, Corel WinDVD, prøvetilbud på
Norton Internet Security og HP ProtectTools Suite SMB.

HP Pro 3420 All-in-One-PC
HP anbefaler Windows® 7.
SPESIFIKASJONER
Formfaktor

All-in-one

Operativsystem

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

Prosessor

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

Brikkesett

Intel® H61

Uttakbare medier

Tynn skufflastet SuperMulti DVD-brenner

Grafikk

Intel HD-grafikk

Lyd

Integrert lydkort; integrerte stereohøyttalere med høy effekt; volumkontroll- og dempeknapper (på tastaturet); stereohodetelefonkontakt; stereolinjeutgang; integrert 0,3 Mp VGA lyssterkt
webkamera (640 x 480) med to innebygde mikrofoner

Kommunikasjon

Integrert Ethernet 10/100
HP 802.11b/g/n PCIe trådløst minikort

Porter og kontakter

6 USB 2.0; 1 hodetelefonkontakt; 1 mikrofoninngang; 1 lydutgang; 1 strømkontakt; 1 RJ-45

Inndataenheter

HP USB Value standardtastatur
HP USB 2-knappers optisk mus med rullefunksjon

Programvare

Microsoft Office 2010 Starter forhåndslastet (kjøp av produktnøkkel kreves for å aktivere en full 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 dager); HP Power Assistant; HP Recovery
Manager; HP Vision Hardware Diagnostics; HP Support Assistant (HPSA); HP Virtual Rooms (opptil 3 personer per møte); Authentec SimplePass PE (med støtte for Intels engangspassord)

Sikkerhet

Låsespor; HP ProtectTools sikkerhetsprogrampakke (tillegg)

Mål

50,5 x 10 x 39,5 cm

Vekt

Starter på 6,08 kg

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner tilgjengelig
EPEAT-registrert der aktuelt. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.

Strøm

Ekstern 120 W 87 % effektiv strømforsyning

Utvidelsesløsninger

1 6-i-1 mediekortleser

Garanti

Beskyttet av HP Services, inkludert en 1-1-1 standardgaranti. Betingelser og vilkår varierer for ulike land og/eller modeller.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.eu/desktops
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HP anbefaler Windows® 7.
Tilbehør og tjenester

HP Virtual Rooms-lisens
(opptil 15
personer/møte)

Fra hvor som helst med Internett-tilgang kan man koble seg til og arrangere
gruppemøter, kundeorienteringer og kursaktiviteter på ett praktisk, nettbasert sted.

Produktnummer: WF723A

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

Få best mulig ytelse fra kontor-PCen med HP-minne. Oppgrader minnet på en
kostnadseffektiv måte for å øke systemytelsen uten å måtte oppgradere prosessoren.

Produktnummer: VH641AA

HP tynne USB-drevne
høyttalere

HPs slanke USB-drevne høyttalere gir en rik kvalitetslyd som sørger for en utmerket
stereohøyttalerløsning for forretningsbrukere.

Produktnummer: KK912AA

HP 500 GB 7200 rpm
SATA-harddisk
(NCQ/Smart IV) 6 Gbps

HP Serial ATA harddiskstasjoner maksimerer ytelsen til HP kontor-PCer ved å levere
teknologiene du trenger til å dekke behovene for økt lagringsplass, med
høykapasitetsstasjoner som har overlegen pålitelighet og ytelse. HPs serielle ATA 6,0
GB/s-harddisker gir dataoverføringshastigheter på opptil 6 GB per sekund, noe som
fordobler grensesnitthastigheten i forhold til SATA 1,5 GB/s-harddisker.
Produktnummer: QK554AA

3 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en
HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U6578E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

