Počítač HP Pro 3400 Microtower
Výnimočne výkonný

Dostatočne výkonný, aby zvládol vaše výpočtové pracovné
úlohy a s možnosťami praktického rozšírenia je všestranným
počítačom, ktorý bude rásť s vašimi potrebami. Získate plne
funkčný počítač s overenou kvalitou a spoľahlivosťou; našli ste
ideálny počítač pre vás.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.

Perfektné umiestnenie

Zapadá do štýlu

S priemyselným dizajnom šetriacim miesto je tento počítač
zosobnením vyspelosti a je možné ho konfigurovať. Získate
výkonnú pracovnú silu pripravenú splniť vaše požiadavky,
ktorá neskôr rastie s vašim podnikom.

Nový dizajn zahŕňa prakticky umiestnené porty a integrované
možnosti, takže počítač pracuje s vami pre poskytovanie
produktivity a výkonu.

Veža HP Pro 3400 Microtower je menšia ako naša priemerná
stolná veža HP, šetrí miesto a hodí sa na stôl, pult alebo
poličku.

Naše inovácie zamerané na podnikanie obsiahnuté v každom
počítači HP Pro 3400 Microtower vám pomôžu zvýšiť
produktivitu, znížiť dopad na životné prostredie a zvýšiť
celkový zážitok z práce s počítačom.

Priestor na rast
Flexibilné, takže získate počítač, ktorý najlepšie vyhovuje
vašim potrebám v malom podniku; mikrovežu môžete
nakonfigurovať tak, aby podporoval vysokorýchlostné pamäte
a super rýchle procesory Intel® Core™ druhej generácie pre
vlastnú úroveň výkonu.
Vyberte si z množstva štandardných pevných diskov až do 2
TB alebo z optických jednotiek vrátane najnovšej jednotky
DVD-ROM s maximálnou rýchlosťou 16X alebo napaľovačky
SuperMulti DVD, ktoré splnia vaše požiadavky na skladovanie
podnikových údajov a zálohy dnes aj v budúcnosti.
Bez ohľadu na to, či upravujete fotografie, vytvárate
multimediálne prezentácie alebo pretvárate webový obsah, s
grafikami Intel® budete vidieť jasnejšie farby a detaily.
Flexibilita sa stáva štandardom
Počítač HP Pro 3400 Microtower je pripravený na
konfiguráciu s ďalšími pamäťovými slotmi, slotmi PCI Express
(PCIe) a 8,9/13,3 cm (3,5”/5,25”) zásuvkami. Zvoľte si
originálny Windows® 7 Professional. Sú dostupné aj iné
edície OS Windows.
Voliteľná integrovaná čítačka pamäťových kariet 6-v-1
umožňuje praktické čítanie, zápis, kopírovanie a ukladanie
súborov z počítača na rôzne typy médií.

Viac ako je v škatuli

Počítač HP Pro 3400 Microtower
Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Vyhotovenie

Microtower

Operačný systém

Originálny
Originálny
Originálny
Originálny
FreeDOS

Procesor

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

Čipová sada

Intel® H61 Express

Vymeniteľné médiá

Zapisovačka SATA SuperMulti DVD
SATA DVD-ROM

Grafika

Integrovaná grafika 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

Možnosti komunikácie

Radič Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet

Porty a konektory

6 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 VGA video; 1 RJ-45; 1 audio vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup pre mikrofón

Vstupné zariadenia

Klávesnica HP USB Standard Value
Optická myš HP USB BLK

Softvér

Predinštalovaný balík Microsoft Office 2010 Home a Business (na aktiváciu úplnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kód Product Key); Predinštalovaný balík Microsoft Office
2010 Professional (na aktiváciu úplnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kód Product Key); Predinštalovaný balík Microsoft Office 2010 Starter (na aktiváciu úplnej verzie
balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kód Product Key); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Norton Internet Security
(60-dňová skúšobná verzia); PDF Complete špeciálne vydanie; Bezpečnostný balík HP ProtectTools SMB; HP SimplePass PE 2011; Xobni; Dotazník pre zákazníkov; 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

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 6,9 kg

Zdroj

300 W externé napájanie - štandardné
300 W externé napájanie – aktívna PFC

Riešenia pre rozšírenie

1 PCIe x16 s úplnou výškou; 1 mini PCI; 3 PCIe x1 s úplnou výškou; 1 čítač mediálnych kariet 6-v-1
Jedna 13,3 cm (5,25") ; Jeden 8,9 cm (3,5")

Záruka

Ochrana službami HP Services vrátane štandardnej záruky 1-1-1. Podmienky a ustanovenia sa líšia v závislosti od krajiny a/alebo pracovného modelu.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na
produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať
za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Na inštaláciu systému Windows 7 a využitie všetkých jeho funkcií môže byť potrebný vylepšený alebo samostatne zakúpený hardvér a/alebo DVD mechanika. Podrobnosti nájdete na adrese
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. V prípade potreby môže byť k dispozícii aj disk so systémom Windows 7 Professional pre budúcu inováciu. Prechod na predchádzajúcu verziu
(downgrade) môžu využiť iba koncoví používatelia z radov firiem (vrátane vládnych alebo vzdelávacích inštitúcií), od ktorých sa očakáva, že objednajú každoročne aspoň 25 zákazníckych systémov s
rovnakým vlastným bitovým obrazom.
Intel, Core a Pentium sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Microsoft a Windows sú ochranné známky skupiny
spoločností Microsoft.
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Počítač HP Pro 3400 Microtower
Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Príslušenstvo a služby

HP Virtual Rooms (up to
15 people in one
meeting) License

Pripojte sa odkiaľkoľvek s prístupom na Internet a organizujte stretnutia tímu,
schôdzky so zákazníkmi školenia na jednom pohodlnom online mieste.

Číslo produktu: WF723A

Klávesnica HP Smart
Card CCID

Zvýšte bezpečnosť, zjednodušte postupy prístupu a znížte náklady spojené s
riadením siete predchádzaním neautorizovanému prístupu do vašich počítačov a sietí
pomocou technológie smartcard s klávesnicou HP Smart Card CCID.

Číslo produktu: BV813AA

2-tlačidlová laserová myš
HP USB

USB laserová myš HP poskytuje rýchlosť a presnosť laserového stopovania v
jednoduchom, elegantnom dizajne. Zaznamenáva pohyby presne na rôznych
povrchoch použitím najnovšej laserovej snímacej technológie.

Číslo produktu: GW405AA

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

Maximalizujte výkon pracovného počítača s pamäťou HP. Výmena vašej pamäte za
novú je cenovo výhodná cesta pre zvýšenie výkonu systému bez potreby výmeny
procesora.

Číslo produktu: VH638AA

Bezdrôtová sieťová karta
HP 802.11 b/g/n PCIe

Odstránením potreby používania sieťových káblov môžete výrazne zvýšiť flexibilitu
pri zmene návrhu pracovnej plochy v prostrediach s bezdrôtovými kanceláriami
alebo pri pridávaní používateľov do existujúcich sietí s bezdrôtovou kartou HP
802.11 b/g/n PCIe.

Číslo produktu: FH971AA

3-ročná záruka,
nasledujúci pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku,
využite servis na nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný
kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov.

Číslo produktu: U6578E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant)

