Komputer wielofunkcyjny HP Pro 3420
Pracuj w pięknym stylu.

Wielofunkcyjny komputer biznesowy HP Pro 3420 stanowi
zupełnie nowe rozwiązanie o mocy pozwalającej na obsługę
wszelkich zadań. W pełni funkcjonalny, świetnie wyglądający
komputer o wysokiej jakości i niezawodności gwarantowanych
przez wieloletnie doświadczenie.

HP zaleca system Windows® 7.
Nowa konstrukcja
W rezultacie otrzymujesz stylowe i wydajne narzędzie
pracy spełniające Twoje bieżące potrzeby i gotowe by
rozwijać się wraz z nimi. Niewielka, smukła obudowa
nie zajmuje wiele miejsca na biurku, pozwalając na
idealną organizację miejsca pracy.
Wyświetlacz LCD o przekątnej 20 cali i wysokiej
rozdzielczości zapewnia wygodę pracy dzięki funkcji
przechylania panelu umożliwiającej jego optymalne
ustawienie.
Łatwość instalacji i obsługi. Wystarczy rozpakować
sprzęt, podłączyć go i przystąpić do pracy. Nie trzeba
zmagać się z podłączaniem licznych komponentów
sprzętowych.
Dopasowany komputer wielofunkcyjny
Wielofunkcyjny komputer jest wyposażony w
bezprzewodową minikartę sieciową wraz z anteną
zintegrowaną z obudową.
Doskonale nadaje się do zastosowań wymagających
zwrócenia monitora przodem do klienta dzięki smukłej
sylwetce, wykończeniu na wysoki połysk i wygodnie
rozmieszczonym portom i złączom. Profesjonalna
obudowa wyróżnia się urodą i ergonomicznością.
Wbudowany czytnik kart „6 w 1” umożliwia łatwe
przesyłanie zdjęć, plików i filmów wideo do komputera
z różnych typów kart pamięci. Obsługa kart Secure
Digital (SD, SDHC), MultiMedia Card, Memory Stick i
Memory Stick Pro.
Łatwe nawiązywanie połączeń i współpraca
Wielofunkcyjna, niewielka obudowa mieści komputer
biurkowy, monitor o przekątnej 20 cali, z
rozdzielczością HD i podświetleniem WLED, kamerę i
podwójną matrycę mikrofonową — aby ułatwić
współpracę z innymi użytkownikami.

Rozmowy twarzą w twarz ze współpracownikami
przebywającymi w biurze, po drugiej stronie miasta lub
w innej części świata i ściślejsza współpraca są teraz
możliwe dzięki wbudowanej kamerze i matrycy
mikrofonowej. Kamera z funkcją rejestracji obrazu
umożliwia błyskawiczne przeglądanie zdjęć i filmów
wideo.
Najnowsze technologie
Procesory Intel® Core™ drugiej generacji oraz
elastyczne opcje podłączania standardowych dysków
SATA o maksymalnej pojemności 1 TB lub nagrywarki
DVD typu Slim stanowią odpowiedź na dzisiejsze i
przyszłe wyzwania związane z przechowywaniem i
replikacją danych.
Zaprojektowany z myślą o rosnących potrzebach:
wyposażony w standardowe porty, gniazda kart
pamięci z możliwością rozbudowy, opcje podłączania
dysków twardych i szczeliny typu Slim pozwalające
dostosować komputer do indywidualnych wymaganiań.
Dzięki możliwości wyboru wstępnie zainstalowanych lub
pobieralnych aplikacji można od razu przystąpić do
pracy. Dostępny z kluczem produktu wstępnie
zainstalowanego pakietu Microsoft® Office 2010,
Corel WinDVD, próbną wersją aplikacji Norton Internet
Security i pakietem HP ProtectTools Suite SMB.

Komputer wielofunkcyjny HP Pro 3420
HP zaleca system Windows® 7.
DANE TECHNICZNE
Obudowa

Zintegrowany komputer biurkowy

System operacyjny

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

Procesor

Procesor Intel® Core™ i3-2130 (3,40 GHz, 3 MB pamięci podr., 2 rdzenie); Procesor Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB pamięci podr., 2 rdzenie); Procesor Intel® Pentium®
G850 (2,90 GHz, 3 MB pamięci podr., 2 rdzenie); Procesor Intel® Pentium® G630 (2,70 GHz, 3 MB pamięci podr., 2 rdzenie)

Zestaw układów

Intel® H61

Nośniki wyjmowalne

Nagrywarka wysuwana SuperMulti DVD Slim

Grafika

Karta graficzna Intel HD Graphics

Karta dźwiękowa

Wbudowana karta dźwiękowa; wbudowane głośniki stereo o wysokich parametrach; przyciski regulacji głośności i wyciszania (na klawiaturze); gniazdo słuchawkowe stereo; wyjście
liniowe stereo; wbudowania czuła kamera internetowa VGA 0,3 Mp (640 x 480) z dwoma wbudowanymi mikrofonami

Komunikacja

Wbudowana karta Ethernet 10/100
bezprzewodowa minikarta sieciowa HP 802,11b/g/n

Porty i złącza

6 portów USB 2.0; 1 gniazdo słuchawkowe audio; 1 wejście mikrofonu; 1 wyjście sygnałowe audio; 1 złącze zasilania; 1 złącze RJ-45

Urządzenia wejściowe

Standardowa klawiatura HP USB
Mysz optyczna HP USB z 2 przyciskami i przewijaniem

Oprogramowanie

Fabrycznie zainstalowany pakiet Microsoft Office 2010 Starter (aktywacja całego pakietu Office 2010 wymaga zakupienia klucza produktu); 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 dni); HP
Power Assistant; HP Recovery Manager; HP Vision Hardware Diagnostics; HP Support Assistant (HPSA); HP VirtualRooms (maks. 3 osoby na spotkaniu)); Authentec SimplePass PE (obsługa
hasła jednorazowego Intel)

Bezpieczeństwo

Gniazdo blokady; Pakiet oprogramowania zabezpieczającego HP ProtectTools (opcjonalny)

Wymiary

50,5 x 10 x 39,5 cm

Waga

Od 6,08 kg

Spełniane normy w zakresie sprawności
energetycznej

Dostępne konfiguracje zgodne z normą ENERGY STAR®
Rejestracja EPEAT (tam, gdzie obowiązuje). Informacje o dostępności certyfikatów w danym kraju na stronie www.epeat.net.

Zasilanie

Zasilacz 120 W o sprawności 87%

Rozszerzenia

1 czytnik kart „6 w 1”

Gwarancja

Standardowa gwarancja 1-1-1 z serwisem działu usług HP. Warunki gwarancji zależą od kraju i/lub modelu.

Więcej informacji na stronie www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie
ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 7 może wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. W niektórych edycjach Windows 7 niektóre
funkcje są niedostępne. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/products/home.
Intel, Core i Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft i Windows są znakami
towarowymi grupy kapitałowej Microsoft.

4AA3-6152PLE. Styczeń 2012

Komputer wielofunkcyjny HP Pro 3420
HP zaleca system Windows® 7.
Akcesoria i usługi

HP Virtual Rooms (do 15
osób na 1 spotkaniu) —
licencja

Łączność z dowolnego miejsca oferującego dostęp do Internetu zapewnia
możliwość prowadzenia spotkań zespołów, spotkań informacyjnych dla klientów i
szkoleń za pośrednictwem jednej, wygodnej lokalizacji dostępnej online.

Numer produktu: WF723A

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

Pamięć HP zapewni maksymalną wydajność notebooka. Powiększenie pamięci to
ekonomiczny sposób zwiększenia wydajności systemu bez wymiany procesora.

Numer produktu: VH641AA

Głośniki HP z serii Thin
Line ze wzmacniaczem
zasilanym przez port USB

Głośniki ze wzmacniaczem HP Thin USB zapewniają dźwięk wysokiej jakości i
stanowią znakomity system stereo dla pracowników biurowych.

Numer produktu: KK912AA

Dysk twardy HP 500 GB
7200 obr. na min SATA
(NCQ/Smart IV) 6 Gb/s

Gwarantujące wyjątkową niezawodność i wydajność dyski twarde HP z interfejsem
Serial ATA znacznie zwiększają wydajność biznesowych komputerów HP,
zaspokajając rosnące zapotrzebowanie na pojemność pamięci masowej. Dyski
twarde HP Serial ATA (SATA) 6,0 Gb/s zapewniają transmisję danych z prędkością
do 6 Gb na sekundę — to dwa razy szybciej od dysków SATA 1,5 Gb/s.
Numer produktu: QK554AA

3 lata, serwis w
następnym dniu
roboczym, w miejscu
instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie
przeprowadzona z dojazdem na miejsce w następnym dniu roboczym przez
specjalistę zakwalifikowanego przez HP.

Numer produktu: U6578E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

Oprogramowanie HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) zapewnia maksymalną sprawność
komputera

