Računalnik HP Pro 3420 All-in-One
Delajte uspešno še naprej – s slogom.

Poslovni računalnik HP Pro 3420 All-in-One je povsem nova in
zmogljiva rešitev, ki je kos vsem opravilom na delovnem mestu.
Zagotovite si računalnik z vsemi funkcijami in izrednega videza
s tradicijo kakovosti in zanesljivosti.

HP priporoča Windows® 7.

Na novo oblikovan

Najnovejša tehnologija

Zagotovite si eleganten in zmogljiv računalnik, ki je takoj
pripravljen izpolniti vaše potrebe in pozneje širiti svoje
zmožnosti skupaj z vašim podjetjem. Ekonomična, izboljšana
oblika zavzame manj prostora in zagotavlja urejeno uporabo
računalnika.

Procesorji Intel® Core™ druge generacije in prilagodljive
možnosti, kot so standardni trdi diski SATA velikosti do 1 TB
ali tanek DVD-zapisovalnik, izpolnijo vaše potrebe po
shranjevanju in podvojevanju poslovnih podatkov, tako danes
kot tudi v prihodnje.

Zaslon LCD visoke ločljivosti z diagonalo 50,8 cm (20 palcev)
in možnostjo nagiba zagotavlja udobno delo ter optimalno
postavitev, da lahko ustvarite kar najboljše delovno okolje.

Zasnovan, da se spreminja v skladu z vašimi potrebami –
industrijska standardna vrata, možnost nadgradnje
pomnilniških rež, možnosti trdih diskov ter tanka ležišča
omogočajo, da lahko računalnik konfigurirate, kot vam najbolj
ustreza.

Enostavna nastavitev in uporaba. Odstranite embalažo,
namestite napravo, jo vklopite in začnite delati. Nič več težav
s priključevanjem več kosov strojne opreme.
Računalnik All-in-One se zlije z vašim okoljem
Računalnik All-in-One je opremljen z mini brezžičnim
vmesnikom NIC ter anteno, ki je vgrajena v ohišje.
Odličen za mesta, obrnjena proti strankam, s sijajnim
premazom ter priročno nameščenimi vrati in priključki.
Profesionalna oblika izstopa, ne da bi vam bila v napoto.
Vgrajeni bralnik medijskih kartic 6-v-1 omogoča preprost
prenos fotografij, datotek in videoposnetkov v računalnik z
različnih vrst pomnilniških kartic. Podpira kartice Secure
Digital (SD, SDHC), MultiMedia Card, Memory Stick in
Memory Stick Pro.
Preprosta možnost povezovanja in sodelovanja
Ekonomična, vsestranska naprava je sestavljena iz namiznega
računalnika, zaslona HD+ WLED z diagonalo 50,8 cm (20
palcev) in osvetlitvijo od zadaj, spletne kamere in dvojnega
mikrofona, kar omogoča enostavno sodelovanje.
Z osebnim pogovorom, ki ga omogočata spletna kamera in
mikrofon, ustvarite večji občutek povezanosti s sodelavci, ki so
v pisarni, na drugi strani mesta ali na drugem koncu sveta.
Spletna kamera omogoča tudi snemanje in takojšnji ogled
fotografij in videoposnetkov.

Predhodno nameščena programska oprema (oz. takšna, ki jo
je mogoče prenesti) po vaši izbiri izboljša vašo produktivnost.
Vključuje že nameščen ključ izdelka Microsoft® Office 2010,
Corel WinDVD, preizkusno različico protivirusne programske
opreme Norton Internet Security in zbirko HP ProtectTools Suite
SMB.

Računalnik HP Pro 3420 All-in-One
HP priporoča Windows® 7.
TEHNIČNI PODATKI
Lastnosti oblike

All-in-one

Operacijski sistem

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

Procesor

Intel® Core™ i3-2130 (3,40 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i3-2120 (3,3 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Pentium® G850 (2,9 GHz, 3 MB
predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Pentium® G630 (2,7 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Intel® H61

Izmenljivi nosilec podatkov

Tanek DVD-zapisovalnik SuperMulti za nalaganje v režo

Grafika

Grafična kartica Intel HD

Zvočna kartica

Vgrajena zvočna kartica; vgrajeni vrhunski stereo zvočniki; gumbi za nadzor glasnosti in utišanje (na tipkovnici); priključek za stereo slušalke; stereo izhod; vgrajena spletna kamera VGA
z 0,3 milijona slikovnih pik (640 x 480) in dvema vgrajenima mikrofonoma, ki omogoča snemanje tudi pri šibki svetlobi

Komunikacije

Vgrajen vmesnik za Ethernet 10/100
brezžična kartica HP 802.11b/g/n PCIe MiniCard

Vrata in priključki

6 vrat USB 2.0; 1 zvočni priključek za slušalke; 1 vhod za mikrofon; 1 izhod za zvok; 1 priključek za napajanje; 1 RJ-45

Vhodne naprave

HP-jeva standardna tipkovnica USB
HP-jeva optična miška USB z dvema gumboma in drsnim kolescem

Programska oprema

Predhodno naložena oprema Microsoft Office 2010 Starter (za aktiviranje polne zbirke Office 2010 je potreben nakup ključa izdelka); 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-dnevna licenca); HP
Power Assistant; HP Recovery Manager; HP Vision Hardware Diagnostics; HP Support Assistant (HPSA); HP Virtual Rooms (do 3 uporabniki na sestanek); Authentec SimplePass PE (kot
podpora za Intel One Time Password)

Varnost

Reža za ključavnico; HP ProtectTools Security Software Suite (izbirno)

Mere

50,5 x 10 x 39,5 cm

Teža

Z najmanjšo težo od 6,08 kg naprej

Ustreznost za električno učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®
Registrirano EPEAT, kjer je na voljo. Za stanje registriranja po državah glejte www.epeat.net.

Napajanje

120-vatni zunanji napajalnik s 87-odstotno učinkovitostjo

Možnosti razširitve

1 bralnik medijskih kartic 6-v-1

Garancija

Zaščiteno s HP-jevimi storitvami, vključno s standardno garancijo 1-1-1. Garancijski pogoji se lahko razlikujejo glede na državo in/ali poslovni model.

Za več informacij obiščite www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena
v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma
pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Sistemi bodo morda zahtevali posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 7. V nekaterih izdajah operacijskega sistema
Windows 7 določene funkcije niso na voljo. Za podrobnosti glejte http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Disk programa Windows 7 Professional lahko po želji uporabite za morebitno
nadgradnjo. Do možnosti prehoda na starejšo različico so upravičene pravne osebe (vključno z vladnimi ali izobraževalnimi ustanovami), ki morajo letno kupiti vsaj 25 uporabniških sistemov z enako
prilagojeno sliko.
Intel, Core in Pentium so registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Microsoft in Windows sta blagovni znamki Microsoftove skupine
podjetij.
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Računalnik HP Pro 3420 All-in-One
HP priporoča Windows® 7.
Pripomočki in storitve

Licenca za HP Virtual
Rooms (do 15 oseb na
sestanek)

Povežite se s katerega koli mesta z internetnim odstopom, da lahko gostite sestanke,
imate na voljo pregled strank in usposabljanja na eni lokaciji, ki vam ustreza.

Številka izdelka: WF723A

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

Povečajte zmogljivost poslovnega računalnika s pomnilnikom HP. Nadgradnja
pomnilnika je stroškovno učinkovit način za povečanje zmogljivosti sistema brez
nadgrajevanja procesorja.

Številka izdelka: VH641AA

Tanki zvočniki HP z
napajanjem prek USB

HP-jevi tanki zvočniki, ki se napajajo prek vrat USB, imajo bogat in visokokakovosten
zvok, zato so odlična stereo rešitev za poslovne uporabnike.

Številka izdelka: KK912AA

Trdi disk HP 500 GB
(7200 obr/min) SATA
(NCQ/Smart IV) 6 Gb/s

Trdi diski HP Serial ATA izboljšujejo delovanje poslovnih računalnikov HP tako, da s
pogoni velike zmogljivosti, ki ponujajo vrhunsko zanesljivost in delovanje,
omogočajo tehnologije, s katerimi izpolnite svoje naraščajoče zahteve po
pomnilniku. Trdi diski HP Serial ATA 6,0 Gb/s omogočajo hitrosti prenosa podatkov
do 6 Gb na sekundo in tako podvojijo hitrost vmesnika glede na trde diske SATA 1,5
Gb/s.
Številka izdelka: QK554AA

3-leta naslednji delovni
dan na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni
dan, ki ga bo opravil pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti
na daljavo.

Številka izdelka: U6578E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

