HP Pro 3400 microtower pc
Uitzonderlijk krachtig

Deze veelzijdige, uitbreidbare pc is krachtig genoeg om alle
computertaken op de werkplek uit te voeren en groeit mee als
uw behoeften veranderen. Het is een complete pc met
beproefde kwaliteit en betrouwbaarheid; het is uw ideale pc.

HP adviseert Windows® 7.

Perfect maatwerk

Past bij u – in stijl

Met zijn ruimtebesparende high-tech ontwerp is deze pc een
toonbeeld van perfectie en daarbij is hij configureerbaar. U
krijgt een krachtig, hardwerkend apparaat dat nu in uw
behoeften voorziet en kan meegroeien met uw bedrijf.

Het nieuwe ontwerp heeft goed bereikbare poorten en
geïntegreerde opties, zodat de pc uw productiviteit
ondersteunt met hoge prestaties.

De ruimtebesparende HP Pro 3400 microtower is kleiner dan
de gemiddelde HP desktoptower en past prima op een
bureau, een balie of een schap.

Alle HP Pro 3400 microtower pc's bevatten bedrijfsgerichte
innovaties die u helpen de productiviteit te verhogen,
milieuvriendelijker te werken en uw computerervaring te
verbeteren.

Ruimte voor uitbreiding
Een flexibele pc die optimaal aansluit bij uw de behoeften van
uw bedrijf; de microtower kan worden geconfigureerd met
high-speed geheugen en supersnelle 2e generatie Intel®
Core™ processoren voor een prestatieniveau naar keuze.
Er is keuze uit een reeks standaard vaste schijven tot 2 TB en
optionele optische drives, waaronder de nieuwste max 16x
dvd-rom of SuperMulti dvd-writer, om nu en in de toekomst in
de dataopslag- en replicatiebehoeften van uw bedrijf te
voorzien.
Of u nu foto's bewerkt, multimediapresentaties creëert of
webcontent ontwerpt, de ingebouwde Intel® video biedt een
hoge helderheid en goed zichtbare details.
Flexibiliteit is een standaardoptie
De HP Pro 3400 microtower biedt volop
uitbreidingsmogelijkheden met extra geheugenslots, PCI
Express (PCIe) slots en 8,9/13,3 cm (3,5-inch/5,25-inch)
inbouwplaatsen. Kies Legitieme Windows® 7 Professional.
Andere Windows-edities zijn beschikbaar.
Met de optionele ingebouwde 6-in-1 medialezer kunt u
bestanden lezen, schrijven, kopiëren en opslaan vanaf uw
computer naar verschillende typen media.

Meer dan de apparatuur in de doos

HP Pro 3400 microtower pc
HP adviseert Windows® 7.
SPECIFICATIES
Model

Microtower

Besturingssysteem

Legitieme
Legitieme
Legitieme
Legitieme
FreeDOS

Processor

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

Chipset

Intel® H61 Express

Verwisselbare media

SATA SuperMulti dvd-writer
SATA dvd-rom

Video

Geïntegreerde Intel HD video; 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)

Audio

Realtek ALC656

Communicatie

Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet controller

Poorten en connectoren

6 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 VGA video; 1 RJ-45; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 microfooningang

Invoerapparaten

HP USB standaard Value toetsenbord
HP USB optische BLK-muis

Software

Microsoft Office 2010 Home en Business voorgeladen (een productcode moet worden aangeschaft om de volledige Office 2010 suite te activeren); Microsoft Office 2010 Professional
voorgeladen (een productcode moet worden aangeschaft om de volledige Office 2010 suite te activeren); Microsoft Office 2010 Starter voorgeladen (een productcode moet worden
aangeschaft om de volledige Office 2010 suite te activeren); Microsoft Windows Virtual PC – XP; CyberLink PowerDVD; CyberLink LabelPrint; CyberLink Power2Go; Norton Internet
Security (60 dagen evaluatie); PDF Complete Special Edition; HP ProtectTools Security suite SMB; HP SimplePass PE 2011; Xobni; Vragenlijst voor feedback van klanten; HP Recovery
Manager; HP Support Assistant (HPSA); HP Vision hardwarediagnose; Vision Diagnostics; Skype aanbod; Zinio e-Reader; Blio K-NFB Tech e-Reader; Kobo e-Reader

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 6,9 kg

Voeding

300-Watt externe voeding – standaard
300-Watt externe voeding – active PFC

Uitbreidingsoplossingen

1 volle-hoogte PCIe x16; 1 mini-PCI; 3 volle-hoogte PCIe x1; 1 6-in-1 mediakaartlezer
Eén 13,3-cm (5,25-inch); ; Eén 8,9-cm (3,5-inch)

Garantie

Ondersteund door HP Services met een 1-1-1 standaardgarantie. Voorwaarden variëren per land en/of model.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor
technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware en/of een dvd-drive nodig om de Windows 7 software te installeren en de functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten.
Meer informatie vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Schijf met Windows 7 Professional desgewenst bijgeleverd voor toekomstige upgrades. Alleen zakelijke eindgebruikers
(inclusief overheids- en onderwijsinstellingen), die jaarlijks minstens 25 klantsystemen met dezelfde aangepaste image bestellen, komen in aanmerking voor deze downgrade.
Intel, Core en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation en haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Microsoft en Windows zijn handelsmerken van de
Microsoft groep.
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Accessoires en services

Licentie voor HP Virtual
Rooms (tot 15 personen
in een vergadering)

U kunt overal waar internettoegang beschikbaar is verbinding maken om
teamvergaderingen, klantenbriefings en trainingen te organiseren in één handige
online locatie.

Bestelnr.: WF723A

HP Smart Card
CCID-toetsenbord

Een betere beveiliging, eenvoudige toegangsprocedures en lagere kosten voor
netwerkbeheer om ongeautoriseerde toegang tot computers en netwerken te
voorkomen dankzij Smartcard-technologie in het HP Smart Card CCID-toetsenbord.

Bestelnr.: BV813AA

HP USB lasermuis met 2
knoppen

De HP USB lasermuis biedt de snelheid en accuratesse van lasertracking in een
simpel, elegant apparaat. Hij registreert bewegingen op diverse oppervlakken zeer
nauwkeurig met de nieuwste lasersensortechnologie.

Bestelnr.: GW405AA

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

HP geheugen optimaliseert de prestaties van de Business pc. Upgraden van het
geheugen is een kosteneffectieve methode om de systeemprestaties te verhogen
zonder de processor te upgraden.

Bestelnr.: VH638AA

HP Wireless 802.11
b/g/n PCIe Card

Doordat netwerkkabels niet nodig zijn kunt u in draadloze kantooromgevingen
werkplekken veel flexibeler indelen en gemakkelijker gebruikers toevoegen aan
bestaande netwerken met de HP Wireless 802,11 b/g/n PCIe Card.

Bestelnr.: FH971AA

3 jaar onsite op de
volgende werkdag

Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 3 jaar recht op onsite
reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U6578E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.eu/supportassistant

