Računalnik HP Pro 3400 v ohišju
mikrostolp
Izjemna zmogljivost

S priročnimi možnostmi razširljivosti je dovolj zmogljiv, da je kos
računalniškim opravilom na delovnem mestu, saj je to
vsestranski računalnik, ki bo rasel z vašimi potrebami. Dobite
računalnik z vsemi funkcijami s tradicijo kakovosti in
zanesljivosti; našli ste popoln računalnik.

HP priporoča Windows® 7.

Popolno ustrezanje.

Ustreza slogu

Z ekonomično industrijsko obliko je ta računalnik poosebljena
prefinjenost in vključuje tudi možnost konfiguracije. Dobite
moden in zmogljiv računalnik, ki je takoj pripravljen izpolniti
vaše potrebe in se kasneje razširjati skupaj z vašim podjetjem.

Vrata in vgrajene možnosti so pri novi obliki priročno
nameščene, zato računalnik dela z vami za produktivnost in
zmogljivost.

Računalnik HP Pro 3400 v ohišju mikrostolp, ki prihrani
prostor, je primeren za mizo, pult ali polico, saj je manjši od
našega povprečnega namiznega računalnika HP v ohišju
stolp.

Naše inovacije, ki so osredotočene na podjetja in jih
vsebujejo vsi računalniki HP Pro 3400 v ohišju mikrostolp,
vam pomagajo povečati produktivnost, ublažiti tveganja,
zmanjšati vpliv na okolje in izboljšati celotno računalniško
izkušnjo.

Prostor za rast
Prilagodljiv, zato dobite računalnik, ki ustreza potrebam
malega podjetja; mikrostolp je mogoče konfigurirati za
podporo hitrega pomnilnika in izjemno hitrih procesorjev
Intel® Core™ druge generacije za prilagojeno raven
zmogljivosti.
Izbirajte med številnimi standardnimi diski s kapaciteto do 2
TB ali možnostmi optičnih pogonov, vključno z najnovejšim
pogonom DVD-ROM 16x Max ali DVD-zapisovalnikom
SuperMulti, za izpolnitev vaših potreb po shranjevanju in
podvojevanju poslovnih podatkov, tako danes kot tudi v
prihodnje.
Z vgrajeno grafično kartico Intel® boste videli jasno povečano
sliko in podrobnosti ne glede na to, ali urejate fotografije,
izdelujete večpredstavnostne predstavitve ali oblikujete spletno
vsebino.
Prilagodljivost postane standard
Računalnik HP Pro 3400 v ohišju mikrostolp je pripravljen na
konfiguracijo z dodatnimi režami za pomnilniške kartice,
režami PCI Express (PCIe) in ležišči velikosti 8,9/13,3 cm
(3,5”/5,25”). Izberite pristni Windows® 7 Professional. Na
voljo so tudi druge izdaje sistema Windows.
Izbirni vgrajeni bralnik medijskih kartic 6-v-1 omogoča branje,
pisanje, kopiranje in shranjevanje datotek iz računalnika na
različne vrste medijskih kartic.

Več, kot se nahaja v škatli

Računalnik HP Pro 3400 v ohišju
mikrostolp
HP priporoča Windows® 7.
TEHNIČNI PODATKI
Lastnosti oblike

Mikrostolp

Operacijski sistem

Pristni Windows®
Pristni Windows®
Pristni Windows®
Pristni Windows®
FreeDOS

Procesor

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

Nabor vezij

Intel® H61 Express

Izmenljivi nosilec podatkov

Zapisovalnik SATA SuperMulti DVD
SATA DVD-ROM

Grafika

Vgrajena grafična kartica 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)

Zvočna kartica

Realtek ALC656

Komunikacije

Gigabitni krmilnik ethernet Realtek RTL8171E

Vrata in priključki

6 vrat USB 2.0; 1 DVI-D; 1 VGA video; 1 RJ-45; 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 vhod za mikrofon

Vhodne naprave

HP-jeva standardna tipkovnica USB
Optična miška BLK HP USB

Programska oprema

Predhodno nameščen Microsoft Office 2010 Home and Business (za aktivacijo celotnega paketa Office 2010 je potreben nakup ključa izdelka); Predhodno nameščen Microsoft Office
2010 Professional (za aktivacijo celotnega paketa Office 2010 je potreben nakup ključa izdelka); Predhodno naložena oprema Microsoft Office Starter 2010 (za aktiviranje polne zbirke
Office 2010 je potreben nakup ključa izdelka); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Norton Internet Security
(60-dnevna preizkusna različica); PDF Complete Special Edition; HP ProtectTools Security Suite SMB; HP SimplePass PE 2011; Xobni; Vprašalnik za povratne informacije stranke; 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

Mere

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

Teža

Že od 6,9 kg

Napajanje

Zunanje napajanje 300 W – standardno
Zunanje napajanje 300 W – aktivni PFC

Možnosti razširitve

1 reža PCIe celotne višine x16; 1 mini PCI; 3 reže PCIe celotne višine x1; 1 bralnik medijskih kartic 6-v-1
1 13,3 cm (5,25 palca) ; 1 8,9 cm (3,5 palcev)

Garancija

Zaščiteno s HP-jevimi storitvami, vključno s standardno garancijo 1-1-1. Garancijski pogoji se lahko razlikujejo glede na državo in/ali poslovni model.
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7
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Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

Za več informacij obiščite www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena
v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma
pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Ta sistem bo za namestitev programske opreme Windows 7 in za popoln izkoristek njene funkcionalnosti morda zahteval nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo in/ali pogon DVD. Za
podrobnosti obiščite spletno mesto na naslovu http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Priložen je tudi disk Windows 7 Professional, ki ga lahko po želji uporabite za morebitno nadgradnjo.
Do možnosti prehoda na starejšo različico so upravičene pravne osebe (vključno z vladnimi ali izobraževalnimi ustanovami), ki letno kupijo vsaj 25 uporabniških sistemov z enako prilagojeno sliko.
Intel, Core in Pentium so registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Microsoft in Windows sta blagovni znamki Microsoftove skupine
podjetij.
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Računalnik HP Pro 3400 v ohišju
mikrostolp
HP priporoča Windows® 7.
Pripomočki in storitve

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

Povežite se s katerega koli mesta z internetnim odstopom, da lahko gostite sestanke,
imate na voljo pregled strank in usposabljanja na eni lokaciji, ki vam ustreza.

Številka izdelka: WF723A

Tipkovnica HP Smart
Card CCID

Izboljšajte svojo varnost, poenostavite postopke dostopa in znižajte stroške
upravljanja omrežij tako, da s tipkovnico HP Smart Card CCID prek tehnologije
pametne kartice preprečite nepooblaščen dostop do svojih računalnikov in omrežij.

Številka izdelka: BV813AA

Laserska miška HP USB z
dvema gumboma

Laserska miška HP USB ponuja hitrost in natančnost laserskega sledenja v enostavni
in elegantni obliki. Z najnovejšo tehnologijo laserskega sledenja natančno zaznava
gibanje na različnih površinah.

Številka izdelka: GW405AA

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

Povečajte zmogljivost poslovnega računalnika s pomnilnikom HP. Nadgradnja
pomnilnika je stroškovno učinkovit način za povečanje zmogljivosti sistema brez
nadgrajevanja procesorja.

Številka izdelka: VH638AA

Brezžična mrežna kartica
802.11 b/g/n PCIe

S tem, ko ni več potrebe po omrežnih kablih, lahko bistveno povečate prilagodljivost
pri spreminjanju postavitev delovnega prostora v pisarniških prostorih z omogočeno
brezžično povezavo ali pri dodajanju uporabnikov v obstoječa omrežja s kartico HP
Wireless 802.11 b/g/n PCIe.

Številka izdelka: FH971AA

3-leta naslednji delovni
dan na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni
dan, ki ga bo opravil pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti
na daljavo.

Številka izdelka: U6578E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

