Počítač HP Pro 3400 Microtower
Výjimečný výkon

Jedná se o plně funkční všestranný počítač nabízející tradiční
kvalitu a spolehlivost, je dostatečně výkonný, aby zvládl
všechny výpočetní úkoly na pracovišti, nabízí možnost
pohodlného rozšíření a umožňuje rozšíření podle vašich
požadavků; našli jste dokonalý počítač.

Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.

Dokonalá volba

Ladí s vaším stylem

Díky prostorově nenáročnému designu je tento počítač
zosobněním sofistikovanosti s možností další konfigurace.
Získáte výkonnou pracovní sílu, která splní vaše potřeby
a umožní budoucí rozšíření.

Nový design využívá vhodně umístěné porty a integrované
komponenty, a vy tak díky těmto vlastnostem počítače budete
moci pracovat s větší produktivitou a výkonem.

Počítač Microtower HP Pro 3400 je menší než průměrný stolní
počítač HP, šetří tak místo a snadno jej umístíte na stůl, pult
nebo polici.

Naše inovace zaměřené na firmy, které jsou součástí každého
počítače Microtower HP řady Pro 3400, zvyšují produktivitu,
snižují dopad na životní prostředí a zvyšují spokojenost
uživatelů.

Prostor k růstu
Díky flexibilitě získáte počítač, který dokonale naplní potřeby
vašeho malého podniku; Výkon ve verzi Microtower je možné
přizpůsobit tak, aby podporovala vysokorychlostní paměti a
bleskově rychlé procesory Intel® Core™ druhé generace.
Vyberte si z řady standardních pevných disků ve velikosti až
2 TB nebo optických jednotek včetně nejnovějších produktů
16X Max DVD-ROM a SuperMulti DVD Writer. S jejich
pomocí splníte stávající i budoucí požadavky na ukládání a
replikaci firemních dat.
Ať budete upravovat fotografie, vytvářet multimediální
prezentace nebo vytvářet webové stránky, jistě oceníte
vylepšenou čistotu obrazu, kterou zajišťuje integrovaný
grafický čip Intel®.
Flexibilita je standardní vlastností
Počítač HP Pro 3400 Microtower umožňuje využít
v konfiguraci volné paměťové sloty, sloty PCI Express (PCIe) a
8,9/13,3 cm (3,5”/5,25”) diskové pozice. Volte originální
systém Windows® 7 Professional. K dispozici jsou také ostatní
verze systému Windows.
Volitelná čtečka karet 6-in-1 Media Card Reader umožňuje
snadné čtení, zápis, kopírování a ukládání souborů z počítače
na různé druhy médií.

Nezískáte jen obsah balení

Počítač HP Pro 3400 Microtower
Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Provedení

Provedení microtower

Operační systém

Originální
Originální
Originální
Originální
FreeDOS

Procesor

Intel® Core™ i7-2600 (3,40 GHz, 8 MB mezipaměti, 4 jádra); Intel® Core™ i5-2500 (3,30 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra); Intel® Core™ i5-2400 (3,10 GHz, 6 MB mezipaměti,
4 jádra); Intel® Core™ i3-2130 (3,40 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Intel® Pentium® G850 (2,90 GHz, 3 MB
mezipaměti, 2 jádra); Intel® Pentium® G630 (2,70 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Intel® Celeron® G530 (2,40 GHz, 2 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Intel® H61 Express

Vyjímatelná média

Zapisovací jednotka SATA SuperMulti DVD
Jednotka DVD-ROM SATA

Grafická karta

Integrovaná grafická karta Intel HD; AMD Radeon HD 6350 (512 MB); AMD Radeon HD 6450 (1 GB); AMD Radeon HD 6570 (2 GB); NVIDIA GeForce GT 520 (1 GB); NVIDIA
GeForce GT 530 (2 GB)

Zvuk

Realtek ALC656

Komunikace

Adaptér Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet

Porty a konektory

6 portů USB 2.0; 1 DVI-D; 1 konektor VGA; 1 port RJ-45; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup pro mikrofon

Vstupní zařízení

Standardní klávesnice HP USB Value
Optická myš USB HP BLK

Software

Předinstalovaná sada Microsoft Office 2010 Home and Business (k aktivaci plné verze sady Office 2010 je nutné zakoupit klíč Product Key); Předinstalovaná sada Microsoft Office 2010
Professional (k aktivaci plné verze sady Office 2010 je nutné zakoupit klíč Product Key); Předinstalovaná sada Microsoft Office 2010 Starter (k aktivaci plné verze sady Office 2010 je
nutné zakoupit klíč Product Key); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Norton Internet Security (60denní zkušební verze);
PDF Complete Special Edition; Bezpečnostní řešení HP ProtectTools SMB; HP SimplePass PE 2011; Xobni; Dotazník pro zpětné vazby zákazníků; HP Recovery Manager; HP Support
Assistant (HPSA); HP Vision Hardware Diagnostics; Vision Diagnostics; Skype Offer; Čtečka elektronických knih Zinio; Čtečka elektronických knih Blio K-NFB Tech; Čtečka elektronických
knih Kobo

Rozměry

16,5 x 38,9 x 36,8 cm

Hmotnost

Základní hmotnost 6,9 kg

Napájení

300W externí napájecí zdroj – standardní
300W externí napájecí zdroj – aktivní korekce PFC

Možnosti rozšíření

1 slot PCIe x16 s plnou výškou; 1 slot mini PCI; 3 sloty PCIe x1 s plnou výškou; 1 čtečka mediálních karet 6 v 1
Jeden 13,3 cm (5,25") ; Jeden 8,9 cm (3,5")

Záruka

Podléhá záruce služeb HP Services, včetně standardní záruky (1 – 1 – 1). Podmínky záruky se mohou lišit podle jednotlivých zemí a pracovních modelů.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

Další informace najdete na webu www.hp.eu/desktops
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Počítač HP Pro 3400 Microtower
Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
Příslušenství a služby

Licence pro virtuální
místnost HP Virtual Rooms
(až 15 osob na jednom
setkání)

Pořádejte týmové schůzky, prezentace pro zákazníky či školení na jediném místě
online – odkudkoli, kde máte k dispozici připojení k internetu.

Produktové číslo: WF723A

Klávesnice HP CCID s
podporou čipových karet

Technologie čipových karet a klávesnice HP CCID se zabezpečením čipovou kartou
umožní zvýšit zabezpečení, zjednodušit přístup k postupům a snížit náklady spojené
se správou sítí tím, že zabráníte neoprávněnému přístupu do počítačů a sítí.

Produktové číslo: BV813AA

Laserová myš HP, 2
tlačítka, USB

Laserová myš HP USB poskytuje rychlé a přesné laserové snímání v jednoduchém a
elegantním designu. Zaznamenává pohyb přesně na různých površích pomocí
nejnovější laserové snímací technologie.

Produktové číslo: GW405AA

Paměť DIMM HP 4 GB
PC3-10600 (DDR3 1 333
MHz)

Maximalizujte výkon svého počítače třídy Business s pamětí HP. Upgrade paměti je
jen nenákladný způsob zvýšení výkonu systému bez nutnosti upgradu procesoru.

Produktové číslo: VH638AA

Karta pro bezdrát. připoj.
HP 802.11 b/g/n PCIe

Díky možnosti bezdrátového připojení k síti lze výrazně zvýšit flexibilitu při změně
rozvržení pracovních míst v bezdrátových kancelářských prostředích nebo při
přidávání uživatelů k existujícím sítím s kartou HP Wireless 802.11 b/g/n PCIe.

Produktové číslo: FH971AA

3letá záruka, další
pracovní den u zákazníka

Získejte pro své zařízení tříletou možnost opravy na místě následující pracovní den
kvalifikovaným technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na
dálku.

Produktové číslo: U6578E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním
stavu.

