HP Pro 3400 mikrotårn-PC
Eksepsjonelt kraftig

Praktiske utvidelsesalternativer gjør den kraftig nok til å
håndtere databehandlingsbehovene på arbeidsplassen, og den
er en allsidig PC som vil vokse i takt med behovene dine. Du får
en PC med alle funksjoner som også har arvet kvalitet og
pålitelighet; du har funnet din ideelle PC.

HP anbefaler Windows® 7.

Perfekt kombinasjon

Passer inn med stil

Med sin plassbesparende industridesign er denne PCen både
sofistikert og konfigurerbar. Du får en kraftig arbeidshest som
dekker behovene dine nå og som vokser sammen med
bedriften senere.

Den nye designen har praktisk plasserte porter og integrerte
enheter slik at PCen arbeider for deg for produktivitet og
ytelse.

Det plassbesparende HP Pro 3400-mikrotårnet er mindre enn
gjennomsnittlige stasjonære HP-tårn, og får lett plass på
skrivebordet, på skranken eller på en hylle.

Våre forretningsfokuserte nyvinninger som følger med hver HP
Pro 3400 mikrotårn-PC, hjelper deg å øke produktiviteten,
redusere miljøfotavtrykket og forbedre den generelle
databehandlingsopplevelsen.

Rom for vekst
Fleksibel slik at du får en PC som best mulig dekker dine
småbedriftsbehov; Mikrotårnet kan konfigureres for å støtte
høyhastighetsminne og superraske 2. generasjon Intel®
Core™-prosessorer slik at du får et tilpasset ytelsesnivå.
Velg mellom en rekke standardharddisker opp til 2 TB eller en
optisk stasjon, inkludert den nyeste 16X Max DVD-ROM eller
SuperMulti DVD-brenner, slik at du kan dekke bedriftens behov
for datalagring og replikering i dag og i morgen.
Uansett om du redigerer bilder, lager
multimediepresentasjoner eller utformer webinnhold vil du
oppleve større bildeklarhet og flere detaljer med integrert
Intel® Graphics.
Fleksibilitet er standard
HP Pro 3400 mikrotårn er klar for å konfigureres med ekstra
minnespor, PCI Express (PCIe)-spor og 8,9/13,3 cm
(3,5”/5,25”) stasjonsrom. Velg ekte Windows® 7
Professional. Andre Windows-versjoner er tilgjengelig.
Med den integrerte 6-i-1-mediekortleseren (tillegg) kan du
enkelt lese, skrive, kopiere og lagre filer fra datamaskinen til
forskjellige typer medier.

Mer enn det som er i esken

HP Pro 3400 mikrotårn-PC
HP anbefaler Windows® 7.
SPESIFIKASJONER
Formfaktor

Mikrotårn

Operativsystem

Ekte Windows®
Ekte Windows®
Ekte Windows®
Ekte Windows®
FreeDOS

Prosessor

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

Brikkesett

Intel® H61 Express

Uttakbare medier

SATA SuperMulti DVD-brenner
SATA DVD-ROM

Grafikk

Integrert Intel HD-grafikk; 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)

Lyd

Realtek ALC656

Kommunikasjon

Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet-kontroller

Porter og kontakter

6 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 VGA-video; 1 RJ-45; 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1 mikrofoninngang

Inndataenheter

HP USB Value standardtastatur
HP optisk USB BLK-mus

Programvare

Microsoft Office 2010 Home og Business forhåndslastet (kjøp av produktnøkkel kreves for å aktivere en full Office 2010-pakke); Microsoft Office 2010 Professional forhåndslastet (kjøp av
produktnøkkel kreves for å aktivere en full Office 2010-pakke); Microsoft Office 2010 Starter forhåndslastet (kjøp av produktnøkkel kreves for å aktivere en full Office 2010-pakke);
Microsoft Windows Virtual PC – XP; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Norton Internet Security (60 dagers prøveversjon); PDF Complete Special Edition;
HP ProtectTools Security Suite SMB; HP SimplePass PE 2011; Xobni; Spørreskjema for tilbakemelding fra kunder; HP Recovery Manager; HP Support Assistant (HPSA); HP Vision Hardware
Diagnostics; Vision Diagnostics; Skype-tilbud; Zinio e-Reader; Blio K-NFB Tech e-Reader; Kobo e-Reader

Mål

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

Vekt

Starter på 6,9 kg

Strøm

300 W ekstern strømforsyning - standard
300 W ekstern strømforsyning - aktiv PFC

Utvidelsesløsninger

1 PCIe x16 med full høyde; 1 mini-PCI; 3 PCIe x1 med full høyde; 1 6-i-1 mediekortleser
Én 13,3 cm (5,25") ; Én 8,9 cm (3,5")

Garanti

Beskyttet av HP Services, inkludert en 1-1-1 standardgaranti. Betingelser og vilkår varierer for ulike land og/eller modeller.
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Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.eu/desktops
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HP Pro 3400 mikrotårn-PC
HP anbefaler Windows® 7.
Tilbehør og tjenester

HP Virtual Rooms-lisens
(opptil 15
personer/møte)

Fra hvor som helst med Internett-tilgang kan man koble seg til og arrangere
gruppemøter, kundeorienteringer og kursaktiviteter på ett praktisk, nettbasert sted.

Produktnummer: WF723A

HP Smart Card
CCID-tastatur

Øk sikkerheten, forenkle tilgangsprosedyrer og reduser kostnadene som er knyttet til
nettverksadministrasjon ved å hindre uautorisert tilgang til datamaskinene og
nettverkene ved å bruke smartkortteknologi med HP Smart Card CCID-tastatur.

Produktnummer: BV813AA

HP USB-lasermus med 2
knapper

HP USB-lasermusen sørger for hastighet og nøyaktighet med lasersporing i en enkel,
elegant design. Den registrerer bevegelse nøyaktig på ulike overflater med den
seneste lasersensorteknologien.

Produktnummer: GW405AA

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

Få best mulig ytelse fra kontor-PCen med HP-minne. Oppgrader minnet på en
kostnadseffektiv måte for å øke systemytelsen uten å måtte oppgradere prosessoren.

Produktnummer: VH638AA

HP Wireless 802.11
b/g/n PCIe-kort

Ved å fjerne behovet for nettverkskabling øker fleksibiliteten dramatisk når du endrer
arbeidsplassoppsett innen kontormiljøer med trådløse nettverk eller når du legger til
brukere i eksisterende nettverk med HP Wireless 802,11 b/g/n PCIe-kort.

Produktnummer: FH971AA

3 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en
HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U6578E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

