Počítač HP Pro All-in-One 3520
Získejte vše, co potřebujete, s počítačem HP Pro All-in-One 3520. Je dostatečně výkonný, aby zvládal vaše
každodenní výpočetní úkoly a přitom spolehlivý a za rozumnou cenu. Získáte nádherně vypadající počítač s
odkazem kvality a spolehlivosti a plně vybavenou technologii vynikající pro každodenní pracovní použití.

Společnost HP doporučuje systém Windows.
Výkonný a moderní

Snadné připojení a spolupráce

rozšíření.

• Prostorově úsporné provedení All-in-One integruje počítač, 50,8cm (20”) monitor s

• Udržujte tempo, překračujte a držte krok díky čipové sadě Intel® H61 Express a výběru

rozlišením HD+2 a podsvícením WLED, webovou kameru2 a duální mikrofon, aby

procesorů Intel® Celeron™a 2. a 3. generace procesorů řady Intel® Pentium™ a Intel®

usnadňovalo spolupráci uživatelů.

Core™[1]. • Díky lesklému povrchu a vhodně umístěným portům a konektorům je skvělou

• Jednoduché nastavení i použití. Stačí jen vybalit, připojit a můžete pracovat. Není třeba

volbou pro prostory určené zákazníkům. Jeho profesionální design vynikne, aniž by zabíral

zdržovat se připojováním více kusů hardwaru.

Získáte stylovou a výkonnou pracovní sílu, která splní vaše potřeby a umožní budoucí

Spolupracujte s kolegy po celé zemi.

místo.

• Díky vestavěné webové kameře4 a mikrofonu se můžete svým kolegům v jiné kanceláři, na

o Postranní porty USB 2.0 zajišťují snadný přístup a rychlý přenos dat. Plus další dva porty

opačné straně města i na jiném světadíle při hovoru dívat do očí a můžete s nimi navázat

USB 2.0 na zadní straně pro všechna vaše periferní připojení. K dispozici je jich celkem šest

skutečný kontakt. Webová kamera4 umožňuje snímání a okamžité prohlížení fotografií a

(6). o Zvukové porty jsou pohodlně umístěné na straně a vzadu a zajišťují tak větší flexibilitu.

videoklipů.

o Díky designu vše v jednom a jsou porty a konektory včetně USB, zvukového výstupu,

Nejnovější technologie

mikrofonu a sluchátek v dosahu. o Vestavěná čtečka karet 6 v 12,3 umožňuje snadný přenos
fotografií , souborů a videí do vašeho počítače z různých typů paměťových karet. Podporuje
karty Secure Digital (SD, SDHC), MultiMedia Card, Memory Stick a Memory Stick Pro.

Mění se podle vašich rostoucích potřeb.

• Je vybaven 2. a 3. generací procesorů Intel® Core™[1] a možností flexibilní volby doplňků,
jako jsou standardní pevné disky SATA o kapacitě až 2 TB5,7 nebo tenká zapisovací jednotka

Hodí se do vašich prostor

DVD7, abyste splňovali své aktuální a budoucí potřeby v oblasti uchování a replikace dat.

Prostorově úsporný a zjednodušený design uvolňuje místo na stole a umožňuje efektivní

• Program Norton Internet Security patří mezi jiné předinstalované programy zajišťující

práci.

produktivitu, takže stačí pomocí pár jednoduchých kroků nastavit základní zabezpečení a

• Pracujte pohodlně na 50,8cm (20") monitoru LCD s vysokým rozlišením4, který lze naklonit

správu výkonu firemního PC.

do optimální polohy, abyste si vytvořili ideální pracoviště. • Počítač HP Pro All-in-One 3520

• Vyberte si operační systém, který ve své firmě používáte. Váš výběr předinstalovaného

nabízí rozhraní bezdrátové sítě 1 umožňující pracovat bez potřeby kabelů5,6. Je vhodný pro

softwaru s možností stažení vám pomůže rychle zajistit produktivitu včetně předplatného

vaše prostředí s méně zatížení kabely s interní anténou pro možnost 802,11 Wi-Fi2,5. Vše je

programu Norton Internet Security8.

připraveno, stačí zapojit jediný napájecí kabel do zásuvky.

Počítač HP Pro All-in-One 3520

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Provedení

Multifunkční zařízení

Operační systém

Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Monitor

50,8cm (20") širokoúhlý monitor LCD s podsvícením WLED nativní rozlišení 1600 × 900; integrovaná webová kamera s nízkou svítivostí 1 MP, 720p HD s 2 mikrofony

Procesor

Procesor Intel® Celeron® G550 s grafickou kartou Intel HD (2,60 GHz, 2 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesory Intel® Core™ i3-2120 s grafickou kartou Intel HD 2000 (3,30 GHz, 3 MB
mezipaměti, 2 jádra); Procesory Intel® Core™ i3-2130 s grafickou kartou Intel HD 2000 (3,40 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesory Intel® Core™ i3-3220 s grafickou kartou Intel
HD 2500 (3,30 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesory Intel® Pentium® G645 s grafickou kartou Intel HD (2,90 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Intel® H61

Paměť

Max. 8 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Paměťové sloty: 2 sloty SODIMM

Interní paměť

500 GB, max. 2 TB, SATA (7 200 ot./min)

Vyjímatelná média

Tenká zapisovací jednotka SATA SuperMulti DVD

Grafická karta

Integrovaná grafická karta Intel HD

Zvuk

Kodek Realtek ALC269; Zabudované reproduktory třídy business 2.0 (2W x 2); Zdířka pro stereofonní sluchátka; Vstup pro mikrofon; Stereofonní linkový výstup; Integrovaná webová
kamera 1MP, 720p HD s nízkou svítivostí a 2 mikrofony

Komunikace

Integrovaný adaptér Realtek RTL8171FH-CG Gigabit Ethernet; Síť WiFi HP WLAN 802.11 b/g/n 1x1

Rozšiřující sloty

1 mini PCIe

Porty a konektory

1 čtečka mediálních karet 6 v 1; 1 napájecí vstup; 1x výstup pro sluchátka; 1 vstup pro mikrofon; 1 RJ-45; 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 výstup zvuku

Vstupní zařízení

Klávesnice HP pro rozhraní USB; Bezdrátová klávesnice HP s klíčem USB
Optická myš HP pro rozhraní USB; Bezdrátová myš HP s klíčem USB

Software

Microsoft Office 2010; tisk štítků CyberLink; CyberLink Media Suite; CyberLink Photo Director; CyberLink Power 2 Go; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink YouCam BE; Norton Internet
Security; HP Recovery Manager; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant (HPSA); HP Magic Canvas 6.0

Zabezpečení

Zásuvka pro bezpečnostní zámek

Rozměry

50,64 x 10,11 x 39,99 cm
Se základním stojanem

Hmotnost

6,28 kg
Exact weight depends on configuration

Kompatibilita s požadavky na K dispozici jsou konfigurace odpovídající normě ENERGY STAR® (pouze operační systém Windows); EPEAT® Silver (pouze operační systém Windows), kde společnost HP zaregistruje
komerční produkty pro stolní počítače. Informace o stavu registrace ve vaší zemi jsou dostupné na adrese www.epeat.net.
energetickou efektivnost
Napájení

Externí , 120 W, 87% účinnost, napájecí adaptér: 19V/4.7A

Možnosti rozšíření

1 mini PCIe Jeden 13,3 cm (5,25") Jeden 8,9 cm (3,5")

Záruka

Záruka na místě, poznámka 1: Jednoletá omezená záruka (1-1-1) na náhradní díly, práci a opravu u zákazníka následující pracovní den. Poznámka 2: servis na náhradní díly a práci
zahrnující bezplatnou nepřetržitou telefonickou podporuPoznámka 3. Jednoletá záruka na opravy u zákazníka není k dispozici ve všech zemích. Zvolit správnou úroveň služeb pro
váš produkt HP vám pomůže nástroj HP Care Pack Services L ookup Tool na adrese: http://www.hp.com/go/lookuptool. Další informace o službách v rámci nástroje HP Care Pack
podle produktů najdete na adrese: http://www.hp.com/hps/carepack.

1 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace musí díky této technologii nezbytně získat výhodu. K využití 64bitové architektury Intel® je

zapotřebí počítač, jehož procesor, čipová sada, systém BIOS, operační systém, ovladače a aplikace podporují architekturu Intel® 64. Procesory nebudou fungovat bez systému BIOS s podporou architektury Intel® 64 (ani v 32bitovém režimu).
Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.
2 Je zapotřebí přístup k Internetu.
3 Nekopírujte materiály chráněné autorskými právy. Skutečná rychlost se může lišit. Kompatibilita dvouvrstvých médií se může u některých přehrávačů disků DVD a jednotek DVD-ROM podstatně lišit. Jednotka DVD-RAM nedokáže číst ani
zapisovat 2,6GB jednostranná ani 5,2GB oboustranná média verze 1.0.
4 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.
5 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
6 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k Internetu. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
7 V případě pevných disků GB = 1 miliarda bytů. TB = 1 bilion bytů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 30 GB (pro počítače pro Windows 7) místa na disku je vyhrazeno pro software k obnovení systému.
8 60denní zkušební doba. Ke stahování aktualizací je potřeba přístup k Internetu. První aktualizace je součástí instalace. K odběru dalších aktualizací je třeba si zakoupit služby. Tento software je výrobcem poskytován na základě licence za
podmínek licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky
na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených
informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systémů Windows 8 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ Intel, Core a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA
a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.Více informací na www.hp.eu/desktops
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Sluchátka HP Digital Premium SE
Edition

Černá digitální sluchátka HP Premium Special Edition nabízí skvělý zvuk a možnost připojení prostřednictvím portu USB. Tato
dynamická sluchátka jsou navíc opravdu komfortní. Zároveň jsou díky svému výjimečnému stylu skutečnou ozdobou.

Systém kompaktních reproduktorů HP
2.1

Díky dvěma reproduktorům a 10,2cm basovému reproduktoru naplní tento kompaktní systém celou místnost bohatým a
plným zvukem. Reproduktory jsou vybaveny kabelovým dálkovým vypínačem a konektorem pro připojení sluchátek.

Pevný disk HP 1 TB 7 200 ot./min SATA
(NCQ/Smart IV), 6 Gb/s

Velkokapacitní disky vám umožní maximalizovat výkon firemních počítačů HP a splnit náročné požadavky na úložiště. Pevné
disky Serial ATA (NCQ, Smart IV), 6,0 Gb/s jsou nabízeny v následujících modelech: 2,5”, 7 200 ot./min – 1 TB, 500 GB** a 2,5",
10 000 ot./min – 250 GB** a 500 GB.**

Produktové číslo: H2C25AA

Produktové číslo: BR386AA

Produktové číslo: QK555AA

Lankový zámek HP Keyed

Lankový zámek HP Keyed je určen pro použití se standardním slotem zámku, kterým jsou vybaveny notebooky, dokovací
stanice, stolní počítače, monitory, tiskárny či projektory. Obtočte tento zámek s 1,83 m dlouhým galvanizovaným ocelovým
kabelem s vinylovým povrchem kolem nějakého zabezpečeného objektu a poté jej připojte k počítači nebo zařízení , které
chcete chránit. Zámek je vybaven mechanizmem uzamčení stisknutím jediného tlačítka a jedinečným klíčem (včetně klíče
náhradního) pro odemčení kabelu. Délku kabelu je možné nastavit podle potřeby možné pomocí připojeného suchého zipu.

Produktové číslo: BV411AA

Reproduktory HP Thin s napájením
z USB

Tenké reproduktory HP napájené přes port USB produkují bohatý, vysoce kvalitní zvuk a jsou velmi vhodné pro profesionální
uživatele.

3letá záruka, další pracovní den u
zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti
HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: KK912AA

Produktové číslo: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky
na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených
informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systémů Windows 8 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ Intel, Core a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA
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