HP Pro All-in-One 3520 pc
Få alt, hvad du har brug for med en HP Pro All-in-One 3520 Business pc. Kraftig nok til at klare de daglige
opgaver på arbejdspladsen, og alligevel driftsikker og prisbillig. Du får en flot pc af velkendt kvalitet og
driftsikkerhed samt funktionel teknologi, der er perfekt til at klare de daglige forretninger.

HP anbefaler Windows.
Kraftig og flot

Nem forbindelse og nemt samarbejde

din virksomhed vokser.

• Den pladsbesparende all-in-one formfaktor integrerer den stationære computer,

• Følg med, overgå og hold den kørende med Intel® H61 Express-chipsættet og valgfri Intel®

HD+-skærmen på 20" (diagonalt) WLED-belyst skærm, webcam2 og to mikrofoner, så

Celeron™ og 2. og 3. generation Intel® Pentium™ og Intel® Core™ processorer1. • Perfekt til

samarbejde bliver nemmere.

kundeområder med højglans samt praktisk placerede porte og stik. Der bliver lagt mærke til

• Nem at opsætte og bruge. Pak den ud, sæt den på plads, sæt stikket i, og gå i gang! Du

det professionelle design.

skal ikke bruge tid på tilslutning af flere stykker hardware.

o USB 2.0 porte på siden for nem adgang og hurtig overførsel af data. Plus, ekstra USB

• Chat ansigt-til-ansigt, og få bedre kontakt til kollegaer på kontoret, i den anden ende af

2.0-porte på bagsiden til alt dit tilbehør. Der er seks (6) i alt. o Lydportene er bekvemt

byen eller på den anden side af jorden ved hjælp af det indbyggede webkamera4 og

placeret på siden og bagpå for større fleksibilitet.

mikrofon. Webkameraet4 kan også tage billeder, og du kan se fotos og videoklip med det

o På grund af alt-i-ét designede porte og stik, herunder USB, er lydudgang, mikrofon og

samme.

hovedtelefon inden for rækkevidde. o Den integrerede 6-i-1-mediekortlæser2,3 giver dig

Den nyeste teknologi

Du får en flot og stærk arbejdshest, der er klar til at opfylde dine behov nu og fremover, når

nem overførsel af fotos, filer og videoer til din computer fra forskellige typer
hukommelseskort. Kan bruge Secure Digital (SD, SDHC), MultiMedia Card, Memory Stick og
Memory Stick Pro.

Samarbejd med kolleger over hele verden.

Designet til at udvikle sig sammen med de voksende behov.
• Inkluderer 2. og 3. generation Intel® Core™-processorer1 og fleksible løsninger som
SATA-standardharddiske op til 2 TB5,7 eller slank dvd-brænder7, så dine behov for datalager

Passer til pladsen du har

og replikering er opfyldt både nu og i fremtiden.

Det pladsbesparende strømlinede design giver plads på skrivebordet, og du undgår rod.

• Norton Internet Security er blandt de forudinstallerede produktivitetsøgende og

• Arbejd behageligt med den store HD LCD-skærm på 20" (diagonalt), som kan vippes, så du

funktionelle programmer, så alt, hvad du skal gøre, er at følge nogle enkle trin for at opnå

får den optimale placering ved din arbejdsplads. • HP Pro All-in-One 3520 har trådløst

grundlæggende sikkerhed og strømstyring på din pc.

netværk, så du undgår en masse ledninger 5,6. Det passer ind i dit miljø med mindre over

• Vælg det operativsystem, der virker for din virksomhed. Valgfrit præinstalleret software

ledningsrod med den interne antenne til 802.11 Wi-Fi2,5-indstilling. Du skal bare sætte

samt software, der kan downloades hjælper dig med hurtigt at blive produktiv, herunder et

stikket i væggen, og så er du klar.

abonnement på Norton Internet Security8.
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Formfaktor

All-in-one

Operativsystem

Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Skærm

50,8 cm (20") diagonal TN WLED-bagbelyst LCD-skærm i bredformat oprindelig opløsning på 1600 × 900, integreret 1MP, 720p HD lyssvag Webcam med 2 mikrofoner

Processor

Intel® Celeron® G550 med Intel HD-grafikkort (2,60 GHz, 2 MB cache, 2 kerner), Intel® Core™ i3-2120 med Intel HD-grafikkort 2000 (3,30 GHz, 3 MB cache, 2 kerner), Intel® Core™
i3-2130 med Intel HD-grafikkort 2000 (3,40 GHz, 3 MB cache, 2 kerner), Intel® Core™ i3-3220 med Intel HD-grafikkort 2500 (3,30 GHz, 3 MB cache, 2 kerner), Intel® Pentium® G645
med Intel HD-grafikkort (2,90 GHz, 3 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Intel® H61

RAM

Op til 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Hukommelsessokler: 2 SODIMM

Internt lager

500 GB, op til 2 TB, SATA (7200 o/m)

Flytbare medier

Slank SATA SuperMulti dvd-brænder

Grafik

Integreret Intel HD-grafik

Lyd

Realtek ALC269 codec; Integrerede business class 2.0-højttalere (2 W x 2); Stik til hovedtelefoner, Stik til mikrofon; Stereoudgang; Integreret 1MP, 720p HD lyssvag Webcam med 2
mikrofoner

Kommunikation

Integreret Realtek RTL8171FH-CG Gigabit Ethernet controller; HP WLAN 802.11 b/g/n 1x1 WiFi

Udvidelsessokler

1 mini PCIe

Porte og stik

1 6-i-1-mediekortlæser, 1 DC-indgang; 1 hovedtelefon; 1 mikrofonstik; 1 RJ-45; 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 lydudgang

Inputenhed

HP USB-tastatur HP trådløst tastatur med USB-dongle
Optisk HP USB-mus HP trådløs mus med USB dongle

Software

Microsoft Office 2010 CyberLink etiketprint 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

Sikkerhed

Holder til sikkerhedslås

Mål

50,64 x 10,11 x 39,99 cm
Med basisfod

Vægt

6,28 kg
Exact weight depends on configuration

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

Der fås ENERGY STAR®-mærkede konfigurationer (kun til Windows-operativsystemer); EPEAT® Silver (kun til Windows-operativsystemer), hvor HP registrerer markedsførte
stationære produkter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i dit land.

Strøm

Ekstern 120 W, 87 % effektivitet, aktiv adapter: 19 V/4,7A

Udvidelsesløsninger

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

Garanti

Onsite garantinote 1: 1 års begrænset garanti (1-1-1) med onsite service næste arbejdsdag. Note 2: service af dele og arbejdskraft og indeholder fri telefonsupportNote 3 24 x 7. 1
års onsite og arbejdskraft er ikke tilgængelig i alle lande. Find det rette serviceniveau for dit HP-produkt med HP Care Pack Services L ookup-værktøjet på:
http://www.hp.com/go/lookuptool. Du kan læse mere om HP Care Pack Services for de enkelte produkter på: http://www.hp.com/hps/carepack.

1 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. 64-bit-databehandling på Intel® arkitektur kræver et computersystem

med processor, chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og programmer, der understøtter Intel® 64 arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64 arkitekturen. Ydeevnen
afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
2 Kræver internetadgang.
3 Kopier ikke materiale beskyttet af copyright. De faktiske hastigheder kan variere. Double Layer-medier kan ikke bruges i alle dvd-afspillere og dvd-rom-drev. Bemærk, at dvd-ram ikke kan læse eller skrive til 2,6 GB enkeltsidede/5,2 GB
dobbeltsidede version-1.0-medier.
4 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder
5 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
6 Der kræves et trådløst adgangspunkt samt adgang til internettet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
7 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 million byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske formaterede kapacitet er mindre. Op til 30 GB på systemdisken (for stationære pc'er med Windows 7) er reserveret til systemgendannelsessoftware.
8 60-dages prøveperiode. Du skal have internetadgang for at kunne modtage opdateringer. Første opdatering er inkluderet. Abonnement kræves til efterfølgende opdateringer. Din licens til denne software er underlagt vilkårene i
producentens brugerlicensaftale.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i
de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte
funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker er deres respektive ejeres ejendom.Få mere at vide på

www.hp.eu/desktops
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP digitalt Premium SE Edition headset

Med HP's Premium digitale headset i sort specialudgave får du fantastiske ydeevne takket været dens digitale
USB-forbindelse. Komfort er også værnepligtig i dette dynamiske headset. Den banebrydende stil sætter sigtekornet på vovet
design.

Produktnummer: H2C25AA

HP 2.1 kompakt højtalersystem

Med to højttalere og en 10,2 cm (4") subwoofer fylder dette kompakte system rummet med rig og komplet lyd.
Ledningsbetjent tænd/sluk samt hovedtelefonstik, så andre ikke behøver lytte med.

Produktnummer: BR386AA

HP 1 TB 7200 o/m SATA (NCQ/Smart IV)
6 Gbp/s harddisk

Maksimer ydelsen for HP Business-pc'er, og opfyld dine storagebehov vha. drev med høj kapacitet. Serial ATA-harddiske (NCQ
og Smart IV) på 6,0 Gb/s fås i følgende modeller: 2,5" (7.200 omdr./min.) – 1 TB, 500 GB** og 2,5" (10.000 omdr./min.) – 250
GB** og 500 GB.**

Produktnummer: QK555AA

HP kabellås med nøgle

HP-kabellåsen med nøgle er beregnet til standard låseslots som dem, der findes på bærbare, dockingstationer, stationære
pc'er, fladskærme, printere eller projektorer. Beskyt din værdifulde it-hardware med denne lås, som består af 1,83 m
vinylbelagt, galvaniseret stålkabel (det samme stål, som bruges i fly), der føres rundt om en stationær genstand og herefter
sluttes til den computer eller enhed, der skal låses fast. Låsen har en trykknapmekanisme og en unik nøgle (ekstranøgle
medfølger) til åbning af kablet. Der følger endvidere en lille Velcro-strop med, så kablets længde kan justeres.

Produktnummer: BV411AA

Tynde HP-højtalere (strøm fra
USB-stik)

De tynde HP højttalere, der får strøm via USB-stikket, giver kvalitetslyd og er en god stereoløsning til forretningsbrugere.

3 års service onsite næste hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke kan
løses via fjernsupport.

Produktnummer: KK912AA

Produktnummer: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i
de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte
funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker er deres respektive ejeres ejendom.Få mere at vide på www.hp.eu/hpoptions
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