HP Pro 3420 All-in-One Bilgisayar
Çalışmalarınızı şık bir ortamda sürdürün.

HP Pro 3420 All-in-One İş Bilgisayarı, tamamen yeni ve çalışma
alanınızdaki tüm bilgi işlem görevlerini gerçekleştirebilecek
kadar güçlüdür. Kalite ve güvenirliğinin yanı sıra tam işlevli ve
mükemmel görünümlü bir bilgisayar elde edersiniz.

HP, Windows® 7 ürününü önerir.

Yepyeni bir tasarım

En son teknoloji

Mevcut ihtiyaçlarınızı karşılamaya ve işletmenizle birlikte
büyümeye hazır güçlü bir iş gücü ve şıklık elde edersiniz. Alan
tasarrufu sağlayan, aerodinamik tasarım, masaüstünüzde
düzenli bir bilgi işlem deneyimine olanak sağlar.

Bugünkü ve ilerideki iş verilerini depolama ve çoğaltma
gereksinimlerinizi karşılamak üzere 2. Nesil Intel® Core™
işlemciler ve 1 TB'ye kadar standart SATA sabit sürücüleri veya
ince DVD Yazıcı gibi esnek seçenekler içerir.

Mükemmel bir çalışma alanı oluşturmanıza yardımcı olmak ve
en iyi yerleşime olanak sağlamak amacıyla eğme özelliğine
sahip 20 inç diyagonal yüksek çözünürlüklü LCD ekran ile
sorunsuz çalışır.

Bilgisayarınızı istediğiniz özelliklere göre yapılandırma
olanağı sağlayan endüstri standardı bağlantı noktaları,
yükseltilebilir bellek yuvaları, sabit sürücü seçenekleri ve ince
yuvalar sayesinde artan ihtiyaçlarınızla birlikte
değiştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Kurulumu ve kullanımı kolay. Açın, yerleştirin, takın ve
çalışmaya başlayın. Birçok donanım parçasını birleştirmeye
çalışmanız gerekmez.
Alanınıza uygun All-in-One
All-in-One PC'de kasaya entegre edilmiş bir anten içeren
kablosuz mini NIC yer alır.
Müşteri karşılama alanları için mükemmel olup, parlak
kaplama ve uygun şekilde konumlanmış bağlantı noktaları ve
konektörler içerir. Profesyonel tasarım, kesintisiz çalışmasıyla
fark yaratır.
Tümleşik 6'sı bir arada Ortam Kartı Okuyucusu, çeşitli bellek
kartı türlerinde kayıtlı fotoğrafları, dosyaları ve videoları
PC'nize kolayca aktarmanıza olanak sağlar. Secure Digital
(SD, SDHC), MultiMedia Card, Memory Stick ve Memory
Stick Pro destekli.
Kolayca bağlanın ve işbirliği kurun
Alan tasarrufu sağlayan küçük biçimli all-in-one, daha kolay
işbirliği kurulmasına yardımcı olmak üzere masaüstü
bilgisayar, 20 inç diyagonal HD+ WLED arkadan
aydınlatmalı monitör, web kamerası ve çift mikrofon dizisi
içerir.
Dahili web kamerası ve mikrofon dizisi kullanarak ofisteki,
şehrin dört bir yanındaki veya dünyanın diğer ucundaki iş
arkadaşlarınızla yüz yüze sohbet edin ve daha iyi iletişim
kurun. Web kamerası, fotoğraf ve video klipler çekip anında
izlemenize de olanak sağlar.

Önceden kurulmuş veya indirilebilir yazılım seçiminiz, hızlı bir
şekilde verim elde etmenize yardımcı olur. Önceden Yüklenmiş
Microsoft® Office 2010 Satın Alma Anahtarı, Corel WinDVD,
Norton Internet Security deneme sürümü ve HP ProtectTools
Suite SMB içerir.
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ÖZELLİKLER
Form faktörü

All-in-one

İşletim Sistemi

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

Işlemci

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

Yonga kümesi

Intel® H61

Çıkartılabilir ortam

İnce Tepsi yüklemeli SuperMulti DVD yazıcı

Grafik

Intel HD Grafik

Ses

Tümleşik ses kartı; tümleşik yüksek performanslı stereo hoparlörler; ses düzeyi ve sessiz düğmeleri (klavyede); stereo kulaklık jakı; stereo hat çıkışı; iki dahili mikrofonlu tümleşik 0,3Mp VGA
düşük ışıklı web kamerası (640 x 480)

İletişim

Tümleşik Ethernet 10/100
HP 802.11b/g/n PCIe Kablosuz Mini Kart

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

6 USB 2.0; 1 ses kulaklık jakı; 1 mikrofon girişi; 1 ses hat çıkışı; 1 güç konektörü; 1 RJ-45

Giriş aygıtları

HP USB Standart Hesaplı Klavye
HP USB 2 Düğmeli Optik Kaydırmalı Fare

Yazılım

Önceden Yüklenmiş Microsoft Office 2010 Starter (tam Office 2010 yazılım paketini etkinleştirmek için Ürün Anahtarı satın alınması gerekir); Microsoft Windows Sanal 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 günlük); HP
Power Assistant; HP Recovery Manager; HP Vision Donanım Tanılama; HP Support Assistant (HPSA); HP Sanal Odalar (toplantı başına en fazla 3 kişi); Authentec SimplePass PE (Intel One
Time Password destekli)

Güvenlik

Kilit yuvası; HP ProtectTools Security Software Suite (isteğe bağlı)

Boyutlar

50,5 x 10 x 39,5 cm

Ağırlık

6,08 kg'dan başlayan ağırlık

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı yapılandırmalar mevcuttur
EPEAT kayıtlı (bulunduğu yerlerde). Ülkeye göre kayıt durumu için www.epeat.net adresine bakın.

Güç

120W %87 verimle çalışan harici güç kaynağı

Geliştirme Çözümleri

1 adet 6'sı bir arada ortam kartı okuyucusu

Garanti

1-1-1 standart garanti dahil, HP Hizmetleri tarafından korunmaktadır. Hüküm ve koşullar ülkeye ve/veya İşletme Modeline göre farklılık gösterebilir.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.eu/desktops
© Telif Hakkı 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle
birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da
eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Sistemler, Windows 7 işlevselliğinden tam olarak yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrı olarak satın alınmış donanım gerektirebilir. Bazı özellikler Windows 7'nin tüm sürümlerinde mevcut değildir.
Ayrıntılar için http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ adresine bakın. İstenirse, daha sonra yükseltme yapmak için Windows 7 Professional diski verilebilir. Bu eski sürümü yükleme işlemine
hak kazanmak için, son kullanıcının bir işletme (kamu ve eğitim kurumları da dahil) olması ve aynı özel yapıda yıllık en az 25 müşteri sistemi sipariş etmesi gerekmektedir.
Intel, Core ve Pentium, Intel Corporation veya ABD ile diğer ülkelerdeki iştiraklerinin tescilli ticari markalarıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP Sanal Odalar (bir
görüşmede en fazla 15
kişi) Lisansı

Ekip toplantıları, müşteri brifingleri ve eğitim etkinliklerine, uygun tek bir çevrimiçi
yerde ev sahipliği yapmak için Internet erişimi olan her yerden bağlanın.

Ürün numarası: WF723A

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

HP Bellek ile Kurumsal PC performansınızı en üst düzeye çıkarın. Belleğinizi
yükselterek, işlemcinizi yükseltmeye gerek kalmadan, uygun bir maliyetle sisteminizin
performansını artırabilirsiniz.

Ürün numarası: VH641AA

HP İnce USB
Güçlendirilmiş
Hoparlörler

USB bağlantı noktasından çalıştırılan ince HP hoparlörleri, şirket kullanıcıları için
mükemmel bir stereo hoparlör çözümü sağlayan zengin ve yüksek kaliteli bir ses
üretir.

Ürün numarası: KK912AA

HP 500 GB 7200 rpm
SATA (NCQ/Smart IV) 6
Gbps Sabit Sürücü

HP Seri ATA Sabit Sürücüler, artan depolama ihtiyaçlarınızı üstün güvenilirlik ve
performans sunan yüksek kapasiteli sürücülerle karşılama amaçlı teknolojiler
sağlayarak HP İş Amaçlı Bilgisayarların performansını en yükseğe çıkarır. HP Seri
ATA 6,0 Gb/sn Sabit Sürücüler, saniyede 6 Gb'ye varan veri aktarım hızları
sunarak, SATA 1,5 Gb/sn Sabit Sürücülere göre arabirim hızınızı iki katına çıkarır.
Ürün numarası: QK554AA

3 yıl, Sonraki İş Günü
Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde
onarım hizmeti alın.

Ürün numarası: U6578E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

HP Support Assistant ile bilgisayarınızın en iyi durumda çalışmasını sağlayın, www.hp.eu/supportassistant

