ERROR REPORT

WARNING
Komputer biurkowy HP Pro 3400 Microtower

The following errors have been detected:
Area overflow has been detected.

Komputer biurkowy HP Pro 3400
Microtower
Wyjątkowa moc

Komputer o mocy pozwalającej na obsługę wszelkich zadań
przetwarzania danych i opcjami rozbudowy umożliwiającymi
rozwój wraz z potrzebami użytkownika — wszechstronność w
połączeniu ze znaną jakością i niezawodnością; komputer
idealny.

HP zaleca system Windows® 7.

Doskonałe dopasowanie

Dopasowany w pięknym stylu

Niewielkie rozmiary i industrialna sylwetka czynią z tego
komputera ucieleśnienie wyrafinowania, zapewniając
jednocześnie elastyczność konfiguracji. W rezultacie
otrzymujesz wydajne narzędzie pracy spełniające Twoje
bieżące potrzeby i gotowe by rozwijać się wraz z nimi.

Nowa konstrukcja wyróżnia się dogodnie rozmieszczonymi
portami i wbudowanymi funkcjami opcjonalnymi, co
zapewnia wysoką produktywność i wydajność pracy
komputera.

Mniejszy od przeciętnego komputera biurkowego HP model
HP Pro 3400 Microtower zgrabnie prezentuje się na biurku,
ladzie lub półce.

Nasze innowacje opracowywane dla przedsiębiorstw,
dołączane do każdego komputera HP Pro 3400 Microtower,
umożliwiają zwiększenie produktywności, zmniejszenie
negatywnego wpływu na środowisko naturalne i ogólne
usprawnienie przetwarzania danych.

Miejsce na rozbudowę
Możliwość elastycznego dostosowania komputera do potrzeb
małych przedsiębiorstw; komputer Microtower można
skonfigurować w sposób umożliwiający obsługę pamięci
high-speed i bardzo szybkich procesorów Intel® Core™
drugiej generacji w celu dostosowania poziomu wydajności
komputera.
Możliwość wyboru standardowych dysków twardych o
pojemności do 2 TB lub dysków optycznych, łącznie z
najnowszym modelem napędu DVD-ROM 16X Max lub
nagrywarką DVD SuperMulti, zapewniającymi zaspokojenie
dzisiejszych oraz przyszłych potrzeb biznesowych związanych
z pamięcią masową.
Dzięki zintegrowanemu układowi graficznemu Intel®
wyświetlany obraz będzie zawsze wyraźny i pełen
szczegółów, niezależnie od wykonywanych czynności:
edytowania zdjęć, tworzenia prezentacji czy projektowania
witryn internetowych.
Wszechstronność w standardzie
Komputer HP Pro 3400 Microtower można łatwo rozbudować
o dodatkowe gniazda pamięci, gniazda PCI Express (PCIe)
oraz wnęki 8,9/13,3 cm (3,5/5,25 cala). Wybierz
oryginalny system Windows® 7 Professional Inne wersje
systemu Windows są również dostępne.
Opcjonalny, wbudowany czytnik kart „6 w 1” umożliwia
wygodne odczytywanie, zapisywanie, kopiowanie i
archiwizowanie plików z komputera na nośnikach różnego
typu.

Więcej możliwości

Komputer biurkowy HP Pro 3400
Microtower
HP zaleca system Windows® 7.
DANE TECHNICZNE
Obudowa

Mikrowieża

System operacyjny

Oryginalny
Oryginalny
Oryginalny
Oryginalny
FreeDOS

Procesor

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

Zestaw układów

Intel® H61 Express

Nośniki wyjmowalne

Nagrywarka DVD z oprogramowaniem SATA SuperMulti
Napęd SATA DVD-ROM

Grafika

Zintegrowany układ graficzny Intel HD; Karta graficzna AMD Radeon HD 6350 (512 MB); Karta graficzna AMD Radeon HD 6450 (1 GB); Karta graficzna AMD Radeon HD 6570
(2 GB); Karta graficzna NVIDIA GeForce GT 520 (1 GB); Karta graficzna NVIDIA GeForce GT 530 (2 GB)

Karta dźwiękowa

Karta dźwiękowa Realtek ALC656

Komunikacja

Kontroler Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet

Porty i złącza

6 portów USB 2.0; 1 port DVI-D; 1 port wideo VGA; 1 port RJ-45; 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 1 wejście mikrofonu

Urządzenia wejściowe

Standardowa klawiatura HP USB
Czarna mysz optyczna HP USB

Oprogramowanie

Fabrycznie zainstalowany pakiet Microsoft Office 2010 Home and Business (aktywacja całego pakietu Office 2010 wymaga zakupienia klucza produktu); Fabrycznie zainstalowany
pakiet Microsoft Office 2010 Professional (aktywacja całego pakietu Office 2010 wymaga zakupienia klucza produktu); Fabrycznie zainstalowany pakiet Microsoft Office 2010 Starter
(aktywacja całego pakietu Office 2010 wymaga zakupienia klucza produktu); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go;
Norton Internet Security (60-dniowa wersja próbna); PDF Complete Special Edition; Pakiet HP ProtectTools Security Suite SMB; Karta graficzna HP SimplePass PE; Xobni; Ankieta dla
klienta; HP Recovery Manager; HP Support Assistant (HPSA); HP Vision Hardware Diagnostics; Vision Diagnostics; Skype Offer; Zinio e-Reader; Blio K-NFB Tech e-Reader; Kobo e-Reader

Wymiary

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

Waga

Od 6,9 kg

Zasilanie

Zasilacz 300 W — standardowy
Zasilacz 300 W — aktywny stabilizator PFC

Rozszerzenia

1 pełnej wysokości gniazdo PCIe x16; 1 gniazdo mini PCI; 3 pełnej wysokości gniazdo PCIe x1; 1 czytnik kart HP „6 w 1”
Jeden 13,3 cm (5,25") ; Jeden 8,9 cm (3,5")

Gwarancja

Standardowa gwarancja 1-1-1 z serwisem działu usług HP. Warunki gwarancji zależą od kraju i/lub modelu.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

Więcej informacji na stronie www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie
ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Do instalacji Windows 7 i pełnego dostępu do wszystkich jego funkcji może być wymagane uaktualnienie i/lub zakup dodatkowego sprzętu i/lub napędu DVD. Szczegółowe informacje można
znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. W zestawie może znajdować się dysk z systemem Windows 7 Professional na wypadek konieczności przeprowadzenia
późniejszego uaktualnienia. Użytkownikiem końcowym uprawnionym do zmiany wersji produktu na starszą musi być firma (dotyczy również instytucji rządowych i edukacyjnych), która zamawia
rocznie co najmniej 25 systemów klienta o tym samym obrazie instalacji niestandardowej.
Intel, Core i Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft i Windows są znakami
towarowymi grupy kapitałowej Microsoft.
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Microtower
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Akcesoria i usługi

HP Virtual Rooms (do 15
osób na 1 spotkaniu) —
licencja

Łączność z dowolnego miejsca oferującego dostęp do Internetu zapewnia
możliwość prowadzenia spotkań zespołów, spotkań informacyjnych dla klientów i
szkoleń za pośrednictwem jednej, wygodnej lokalizacji dostępnej online.

Numer produktu: WF723A

Klawiatura standardowa
HP CCID Smart Card

Klawiatura HP z czytnikiem kart procesorowych zapewnia większy poziom
bezpieczeństwa, uproszczenie dostępu i ograniczenie kosztów związanych z
zarządzaniem sieciami dzięki uniemożliwieniu nieautoryzowanego dostępu do
komputerów i sieci.

Numer produktu: BV813AA

Dwuprzyciskowa mysz
laserowa USB HP

Mysz laserowa USB HP ma prostą, elegancką konstrukcję i oferuje szybkie i
dokładne śledzenie laserowe. Dzięki najnowszej technologii czujnika laserowego
dokładnie rejestruje ruch na różnych typach powierzchni.

Numer produktu: GW405AA

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

Pamięć HP zapewni maksymalną wydajność notebooka. Powiększenie pamięci to
ekonomiczny sposób zwiększenia wydajności systemu bez wymiany procesora.

Numer produktu: VH638AA

Karta sieciowa
bezprzewodowa HP
802.11 b/g/n PCIe

Kable sieciowe nie są potrzebne — można znacznie zwiększyć elastyczność zmian
układu miejsca pracy w biurach wyposażonych w technologie bezprzewodowe lub
dzięki dodaniu użytkowników do istniejących sieci, korzystając z karty sieciowej HP
Wireless 802.11 b/g/n PCIe.

Numer produktu: FH971AA

3 lata, serwis w
następnym dniu
roboczym, w miejscu
instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie
przeprowadzona z dojazdem na miejsce w następnym dniu roboczym przez
specjalistę zakwalifikowanego przez HP.

Numer produktu: U6578E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

Oprogramowanie HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) zapewnia maksymalną sprawność
komputera

