Počítač HP Pro 3420 All-in-One
Pokračujte v dobrej práci so štýlom.

Podnikový počítač HP Pro 3420 All-in-One je úplne nový a
dostatočne výkonný pre spracovanie všetkých pracovných
výpočtových úloh. Získate plne funkčný, výborne vyzerajúci
počítač so známou kvalitou a spoľahlivosťou.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.

Nový návrh

Najnovšia technológia

Získate štýlovú a výkonnú pracovnú silu pripravenú splniť vaše
požiadavky, ktorá neskôr rastie s vašim podnikom. Moderný
dizajn, ktorý šetrí miesto uvoľňuje priestor na vašom stole pre
prácu s počítačom bez neporiadku.

Obsahuje procesory Intel® Core™ 2. generácie a flexibilné
možnosti ako sú štandardné pevné disky SATA až do 1 TB
alebo tenká DVD zapisovačka pre splnenie vašich potrieb na
skladovanie podnikových údajov a záloh v súčasnosti aj
budúcnosti.

Pracujte pohodlne s LCD displejom s uhlopriečkou 20" a
vysokým rozlíšením, ktorý umožňuje meniť sklon pre optimálne
umiestnenie, ktoré vám pomôže vytvoriť ideálny priestor.
Jednoduché nastavenie a používanie. Jednoducho odbaľte,
pripojte a pracujte. Nepotrebujete sa obťažovať pripojením
viacerých kusov hardvéru.
All-in-One sa hodí do vášho priestoru
Počítač typu All-in-One má bezdrôtovú mini kartu NIC, ktorá
obsahuje anténu integrovanú v šasi.
Je ideálny pre zákaznícky orientované miesta, má vysoko
lesklý povrch a vhodne umiestnené porty a konektory.
Profesionálny dizajn vynikne, bez toho, aby prekážal.
Integrovaná čítačka pamäťových kariet 6-v-1 umožňuje
jednoduchý prenos fotografií, obrázkov a videa do počítača z
rôznych typov pamäťových kariet. Podporuje karty Secure
Digital (SD, SDHC), MultiMedia Card, Memory Stick a
Memory Stick Pro.
Pripojte sa a spolupracujte jednoducho
Návrh typu všetko v jednom, ktorý šetrí miesto, integruje do
stolného počítača monitor s uhlopriečkou 20” rozlíšením HD+,
podsvietením WLED, webkamerou, dvomi mikrofónmi pre
zjednodušenie spolupráce.
Komunikujte otvorene a cíťte sa viac v spojení so
spolupracovníkmi v kancelárii, v rámci mesta alebo na
opačnej strane zemegule pomocou vstavanej webkamery a
mikrofónu. Webkamera tiež zachytí a umožní vám okamžite
sledovať fotografie a videoklipy.

Navrhnuté pre zmenu spolu s vašimi potrebami rastu vďaka
štandardným portom, slotom na rozšírenie pamäte,
možnostiam pevného disku a štíhlym pozíciám, ktoré vám
umožnia nastaviť počítač podľa vašich požiadaviek.
Výber z predinštalovaného a stiahnuteľného softvéru vám
pomôže byť rýchlo produktívnymi. Obsahuje predinštalovaný
Microsoft® Office 2010 s potrebou zakúpenia kľúča, Corel
WinDVD, skúšobnú verziu Norton Internet Security a balík HP
ProtectTools Suite SMB.

Počítač HP Pro 3420 All-in-One
Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Vyhotovenie

Všetko-v-jednom

Operačný systém

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

Procesor

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

Čipová sada

Intel® H61

Vymeniteľné médiá

Tenká DVD napaľovačka SuperMulti s vkl. do otvoru

Grafika

Grafika Intel HD

Zvuk

Integrovaná zvuková karta; zabudované vysokovýkonné stereo reproduktory; tlačidlá na ovládanie hlasitosti a stlmenia (na klávesnici); konektor pre stereoslúchadlá; zvukový výstup;
integrovaná 0,3Mp VGA webkamera (640 x 480) pre nízke osvetlenie s dvomi vstavanými mikrofónmi

Možnosti komunikácie

Integrovaný Ethernet 10/100
bezdrôtová karta HP 802.11b/g/n PCIe Minicard

Porty a konektory

6 USB 2.0; 1 konektor pre slúchadlá; 1 vstupy pre mikrofón; 1 zvukový výstup; 1 napájací konektor; 1 RJ-45

Vstupné zariadenia

Klávesnica HP USB Standard Value
2-tlačidlová optická myš s kolieskom HP USB

Softvér

Predinštalovaný balík Microsoft Office 2010 Starter (na aktiváciu úplnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kód Product Key); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Cyberlink
PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Cyberlink YouCam BE; PDF Complete špeciálne vydanie; HP SimplePass PE 2011; Norton Internet Security (na 60 dní); HP Power
Assistant; HP Recovery Manager; HP Vision Hardware Diagnostics; HP Support Assistant (HPSA); HP Virtual Rooms (až 3 ľudia na jedno stretnutie); Authentec SimplePass PE (pre podporu
hesla Intel One Time)

Zabezpečenie

Zásuvka na zámok; Bezpečnostný softvérový balík HP ProtectTools (voliteľný)

Rozmery

50,5 x 10 x 39,5 cm

Hmotnosť

Už od hmotnosti 6,08 kg

Zhoda s normami energetickej efektívnosti Dostupné konfigurácie spĺňajú normu ENERGY STAR®

Registrované EPEAT v mieste aplikácie. Stav registrácie podľa krajín nájdete na adrese www.epeat.net.

Zdroj

Externé 120 W napájanie s 87% energetickou účinnosťou

Riešenia pre rozšírenie

1 čítačka mediálnych kariet 6-v-1

Záruka

Ochrana službami HP Services vrátane štandardnej záruky 1-1-1. Podmienky a ustanovenia sa líšia v závislosti od krajiny a/alebo pracovného modelu.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na
produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať
za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Pre získanie všetkých výhod funkcionality Windows 7 môžu systémy vyžadovať vylepšenie a/alebo samostatné zakúpenie hardvéru. V niektorých edíciách Windows 7 nie sú dostupné všetky funkcie.
Podrobnosti nájdete na adrese http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. V prípade potreby môže byť k dispozícii aj disk so systémom Windows 7 Professional pre budúcu inováciu. Prechod
na predchádzajúcu verziu (downgrade) môžu využiť iba koncoví používatelia z radov firiem (vrátane vládnych alebo vzdelávacích inštitúcií), od ktorých sa očakáva, že objednajú každoročne aspoň
25 zákazníckych systémov s rovnakým vlastným bitovým obrazom.
Intel, Core a Pentium sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Microsoft a Windows sú ochranné známky skupiny
spoločností Microsoft.
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Počítač HP Pro 3420 All-in-One
Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Príslušenstvo a služby

Licencia na prostredie HP
Virtual Rooms (max. 15
osôb v jednej miestnosti)

Pripojte sa odkiaľkoľvek s prístupom na Internet a organizujte stretnutia tímu,
schôdzky so zákazníkmi školenia na jednom pohodlnom online mieste.

Číslo produktu: WF723A

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

Maximalizujte výkon pracovného počítača s pamäťou HP. Výmena vašej pamäte za
novú je cenovo výhodná cesta pre zvýšenie výkonu systému bez potreby výmeny
procesora.

Číslo produktu: VH641AA

Tenké reproduktory HP
napájané cez USB

Reproduktory napájané z HP Thin USB zabezpečujú bohatý vysokokvalitný zvuk,
ktorý ponúka vynikajúce riešenie setero reproduktora pre komerčných používateľov.

Číslo produktu: KK912AA

Pevný disk HP 500 GB,
7200 ot./min, SATA
(NCQ/Smart IV) 6Gb/s

Pevné disky HP Serial ATA maximalizujú výkon pracovných staníc HP poskytovaním
technológií, ktoré splnia vaše narastajúce požiadavky na ukladanie dát s
veľkokapacitnými jednotkami, ktoré poskytujú perfektnú spoľahlivosť a výkon. Pevné
disky HP Serial ATA 6,0 Gb/s ponúkajú rýchlosť prenosu dát až 6 Gb za sekundu,
čím zdvojnásobujú rýchlosť rozhrania v porovnaní s pevnými diskami SATA 1,5
Gb/s.
Číslo produktu: QK554AA

3-ročná záruka,
nasledujúci pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku,
využite servis na nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný
kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov.

Číslo produktu: U6578E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant)

