Υπολογιστής HP Pro All-in-One 3520
Πάρτε μαζί σας όλα όσα χρειάζεστε χάρη στον επαγγελματικό υπολογιστή HP Pro All-in-One 3520.
Αρκετά ισχυρός ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις καθημερινές σας υπολογιστικές εργασίες στο
γραφείο και παράλληλα αξιόπιστος και οικονομικός. Έχετε στη διάθεσή σας έναν κομψό υπολογιστή με
παράδοση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, και πλήρως εξελιγμένη τεχνολογία, ιδανικό για καθημερινή
επαγγελματική χρήση.

Η HP συνιστά Windows.
Ισχύς και κομψότητα

Συνδεθείτε και συνεργαστείτε εύκολα

αναπτυχθεί με την επιχείρησή σας.

• Η διαμόρφωση all-in-one μικρών διαστάσεων περιλαμβάνει επιτραπέζιο υπολογιστή,

• Με το Intel® H61 Express Chipset και τον επεξεργαστή που θα επιλέξετε από τις

οθόνη 50,8 cm (20”) HD+2 με οπισθοφωτισμό WLED, κάμερα web2 και διπλή συστοιχία

οικογένειες επεξεργαστών1 Intel® Celeron™, Intel® Pentium™ και Intel® Core™ δεύτερης και

μικροφώνου για απλοποίηση της συνεργασίας.

τρίτης γενιάς, μπορείτε να συνεχίσετε να ανταποκρίνεστε στις ανάγκες της επιχείρησής

• Εύκολη εγκατάσταση και χρήση. Απλώς αφαιρέστε τη συσκευασία, συνδέστε τον

σας, να τις ξεπεράσετε και να προχωρήσετε σε άλλο επίπεδο. • Ιδανικός για σημεία εμφανή

υπολογιστή και ξεκινήστε να εργάζεστε. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με τη σύνδεση

στους πελάτες, με εξαιρετικά γυαλιστερό φινίρισμα και εξυπηρετικές θύρες και υποδοχές.

πολλών διαφορετικών στοιχείων υλικού.

Η επαγγελματική σχεδίαση κάνει εντύπωση χωρίς να ενοχλεί.

• Συνομιλήστε πρόσωπο με πρόσωπο και ελάτε πιο κοντά με συναδέλφους σε άλλες

Πλευρικές θύρες USB 3.0 για εύκολη πρόσβαση και γρήγορη μεταφορά δεδομένων.

πόλεις ή στην άλλη άκρη του κόσμου χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα web4

Επιπλέον, πρόσθετες θύρες USB 2.0 στο πίσω μέρος για όλες τις συνδέσεις περιφερειακών

και συστοιχία μικροφώνου. Με την κάμερα web4 μπορείτε επίσης να τραβήξετε

συσκευών. Υπάρχουν συνολικά έξι (6) θύρες ήχου που βρίσκονται στο πλάι και στο πίσω

φωτογραφίες και βίντεο κλιπ και να τα ελέγξετε απευθείας.

μέρος για μεγαλύτερη ευελιξία και εύκολη πρόσβαση.

Η πιο σύγχρονη τεχνολογία

Αυτό το κομψό και ισχυρό εργαλείο είναι έτοιμο να καλύψει τις ανάγκες σας και να

Χάρη στις θύρες και τις υποδοχές σε σχεδίαση all-in-one, συμπεριλαμβανομένων θυρών
USB, η έξοδος ήχου και οι υποδοχές μικροφώνου και ακουστικών είναι πάντα κοντά σας. Η
ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων 6 σε 12,3 σας επιτρέπει να μεταφέρετε
εύκολα φωτογραφίες, αρχεία και βίντεο στον υπολογιστή σας από διάφορους τύπους
καρτών μνήμης. Υποστηρίζει Secure Digital (SD, SDHC), MultiMedia Card, Memory Stick και
Memory Stick Pro.

Συνεργαστείτε με συναδέλφους σε όλο τον κόσμο.

Σχεδίαση που προσαρμόζεται στις αυξανόμενες ανάγκες σας.
• Περιλαμβάνει επεξεργαστές Intel® Core™ δεύτερης και τρίτης γενιάς1, καθώς και
ευέλικτες επιλογές, όπως τυπικούς σκληρούς δίσκους SATA έως 2 ΤΒ5,7 ή λεπτή συσκευή
εγγραφής DVD7, για να καλύπτετε τόσο τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές ανάγκες
αποθήκευσης και αναπαραγωγής δεδομένων της επιχείρησής σας.
• Μεταξύ των προεγκατεστημένων παραγωγικών και βοηθητικών προγραμμάτων

Ταιριάζει στο χώρο σας

συγκαταλέγεται και το Norton Internet Security. Έτσι, μπορείτε να ρυθμίσετε τις βασικές

Η σχεδίαση μικρών διαστάσεων εξοικονομεί χώρο στην επιφάνεια του γραφείου σας για

παραμέτρους ασφάλειας και διαχείρισης ενέργειας στον υπολογιστή της επιχείρησης

πιο άνετη χρήση του υπολογιστή.

ακολουθώντας μερικά απλά βήματα.

• Εργαστείτε άνετα με την οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας4 50,8 cm (20”) με ρυθμιζόμενη

• Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που ταιριάζει στην επιχείρησή σας. Χάρη στο

κλίση για βέλτιστη τοποθέτηση, που σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τον

προεγκατεστημένο λογισμικό και το λογισμικό λήψης που εσείς επιλέγετε, είστε άμεσα

ιδανικό χώρο εργασίας. • Ο υπολογιστής HP Pro All-in-One 3520 παρέχει ασύρματη

παραγωγικοί και επίσης έχετε συνδρομή στο Norton Internet Security8.

δικτύωση για άνετη υπολογιστική εμπειρία χωρίς καλώδια , . Ταιριάζει στο περιβάλλον
56

σας, ενώ χάρη στην εσωτερική κεραία για την προαιρετική σύνδεση 802.11 Wi-Fi2,5 σας
απαλλάσσει από τα καλώδια. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα και είστε
έτοιμοι.
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Η HP συνιστά Windows.

Μορφή

All-in-one

Λειτουργικό σύστημα

Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Οθόνη

Ευρεία οθόνη LCD ΤΝ 50,8 cm (20") με οπισθοφωτισμό WLED, εγγενής ανάλυση 1600 × 900, ενσωματωμένη κάμερα web HD 1 MP 720p χαμηλού φωτισμού με διπλή συστοιχία
μικροφώνου

Επεξεργαστής

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

Chipset

Intel® H61

Μνήµη

Έως 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Υποδοχές μνήμης: 2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

500 GB, έως 2 TB, SATA (7200 rpm)

Αποσπώμενα μέσα

Λεπτή μονάδα εγγραφής SATA SuperMulti DVD

Γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά Intel HD

Ήχος

Κωδικοποιητής Realtek ALC269, ενσωματωμένα ηχεία 2.0 επαγγελματικής κατηγορίας (2 W x 2), υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών, είσοδος μικροφώνου, έξοδος
στερεοφωνικής γραμμής, ενσωματωμένη κάμερα web HD 1 MP, 720p χαμηλού φωτισμού με διπλή συστοιχία μικροφώνου

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένος ελεγκτής Realtek RTL8171FH-CG Gigabit Ethernet, HP WLAN 802.11 b/g/n 1x1 WiFi

Υποδοχές επέκτασης

1 mini PCIe

Θύρες και υποδοχές

1 συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων 6 σε 1, 1 είσοδος DC, 1 ακουστικών, 1 είσοδος μικροφώνου, 1 υποδοχή RJ-45, 2 θύρες USB 3.0, 4 θύρες USB 2.0, 1 έξοδος ήχου

Συσκευή εισόδου

Πληκτρολόγιο USB HP, ασύρματο πληκτρολόγιο HP με USB dongle
Οπτικό ποντίκι USB HP, ασύρματο ποντίκι HP με USB dongle

Λογισμικό

Λογισμικό Microsoft Office 2010, CyberLink Label Print, CyberLink Total 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

Ασφάλεια

Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας

Διαστάσεις

50,64 x 10,11 x 39,99 cm
Με βάση στο βασικό εξοπλισμό

Βάρος

6,28 kg
Exact weight depends on configuration

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® (μόνο για λειτουργικό σύστημα Windows). Πιστοποίηση EPEAT® Silver (μόνο για λειτουργικό σύστημα Windows) όπου η
HP εγγράφει εμπορικά προϊόντα επιτραπέζιων υπολογιστών. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.
ενέργειας
Ισχύς

Εξωτερικό τροφοδοτικό 120 W με απόδοση 87%: 19 V/4,7 A

Λύσεις επέκτασης

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

Εγγύηση

Εγγύηση με επιτόπου απόκριση. Σημείωση 1: Η περιορισμένη εγγύηση ενός έτους (1-1-1) παρέχει επιτόπου απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για ένα έτος. Σημείωση 2:
Υπηρεσία για ανταλλακτικά και εργασία, και περιλαμβάνει δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Σημείωση 3: 24 x 7. Η εγγύηση ενός έτους για επιτόπου εξυπηρέτηση και εργασία δεν
διατίθεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσίας για το προϊόν HP που διαθέτετε, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών
HP Care Pack στη διεύθυνση: http://www.hp.com/go/lookuptool. Πρόσθετες πληροφορίες για τις υπηρεσίες HP Care Pack ανά προϊόν διατίθενται στη διεύθυνση:
http://www.hp.com/hps/carepack.

1 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η τεχνολογία

64 bit σε αρχιτεκτονική Intel® απαιτεί σύστημα υπολογιστή με επεξεργαστή, chipset, BIOS, λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης συσκευών και εφαρμογές που υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική Intel® 64. Οι επεξεργαστές δεν θα
λειτουργούν (ούτε στα 32 bit) χωρίς BIOS που να υποστηρίζει την αρχιτεκτονική Intel® 64. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής
απόδοσης.
2 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.
3 Μην αντιγράφετε περιεχόμενο με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν. Η συμβατότητα των μέσων διπλής επίστρωσης διαφέρει πολύ σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής DVD και
μονάδες DVD-ROM. Σημειώστε ότι η μονάδα DVD-RAM δεν πραγματοποιεί ανάγνωση ή εγγραφή σε μέσα 2,6 GB μονής όψης/5,2 διπλής όψης έκδοσης 1.0.
4 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
5 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
6 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και πρόσβαση στο Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
7 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δισεκατομμύριο byte. TB = 1 τρισεκατομμύριο byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (για επιτραπέζιους υπολογιστές με Windows 7) του δίσκου συστήματος
δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
8 Περίοδος δοκιμαστικής χρήσης 60 ημερών. Για τη λήψη ενημερώσεων απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Περιλαμβάνεται η πρώτη ενημέρωση. Για μετέπειτα ενημερώσεις απαιτείται συνδρομή. Ο κατασκευαστής σάς παρέχει άδεια
χρήσης για το λογισμικό σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού άδειας χρήσης τελικού χρήστη.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο
του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα
μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Οι
ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/desktops
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Η HP συνιστά Windows.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Ψηφιακά ακουστικά HP Premium SE
Edition

Τα ψηφιακά ακουστικά HP Premium Special Edition σε μαύρο χρώμα προσφέρουν καθαρό και δυνατό ήχο χάρη στην
ψηφιακή σύνδεση USB. Η άνεση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των ακουστικών. Επιπλέον, με το πρωτοποριακό στυλ
είστε πάντα στο επίκεντρο της καινοτόμου σχεδίασης.

Αριθμός προϊόντος: H2C25AA

Σύστημα ηχείων HP 2.1 Compact

Με δύο ηχεία και ένα υπογούφερ 10,2 cm (4”), αυτό το μικρό σύστημα γεμίζει το χώρο με πλούσιο, γεμάτο ήχο. Διαθέτει
ενσύρματο τηλεχειριστήριο για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και υποδοχή ακουστικών για ιδιωτική ακρόαση.

Αριθμός προϊόντος: BR386AA

Σκληρός δίσκος HP 1TB 7200rpm SATA
(NCQ/Smart IV) 6Gbp/s

Μεγιστοποιήστε την απόδοση των επαγγελματικών υπολογιστών HP και καλύψτε τις ανάγκες σας για αποθηκευτικό χώρο
με μονάδες υψηλής χωρητικότητας. Οι μονάδες σκληρού δίσκου Serial ATA (NCQ και Smart IV) 6,0 Gb/s διατίθενται στα
παρακάτω μοντέλα: 2,5" 7,2 K – 1 TB, 500 GB** και 2,5" 10 K - 250 GB** και 500 GB.**

Αριθμός προϊόντος: QK555AA

Κλειδαριά καλωδίου με κλειδί HP

Η κλειδαριά καλωδίου με κλειδί HP έχει σχεδιαστεί για χρήση με τυπικές υποδοχές κλειδαριάς, όπως αυτές που υπάρχουν
σε φορητούς υπολογιστές, σταθμούς επιτραπέζιας σύνδεσης, επιτραπέζιους υπολογιστές, επίπεδες οθόνες, εκτυπωτές ή
προβολείς. Ασφαλίστε το πολύτιμο υλικό IT με αυτή την κλειδαριά που αποτελείται από καλώδιο 6,00’ (1,83 m) από
γαλβανισμένο, ανθεκτικό ατσάλι που χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική με επίστρωση βινυλίου, το οποίο μπορείτε να
τυλίξετε γύρω από οποιοδήποτε σταθερό αντικείμενο και στη συνέχεια να το συνδέσετε στον υπολογιστή ή τη συσκευή
που θέλετε να κλειδώσετε. Η κλειδαριά διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος με κουμπί κι ένα μοναδικό κλειδί (καθώς και ένα
εφεδρικό κλειδί) που ξεκλειδώνει το καλώδιο. Περιλαμβάνεται επίσης ένα μικρό λουρί Velcro που βοηθά στη διαχείριση ή τη
ρύθμιση του μήκους του καλωδίου κατά την τοποθέτηση και χρήση του.

Αριθμός προϊόντος: BV411AA

Λεπτά ηχεία HP με τροφοδοσία μέσω
USB

Τα ηχεία HP Thin που τροφοδοτούνται μέσω της θύρας USB παράγουν ήχο υψηλής ποιότητας, αποτελώντας μια εξαιρετική
λύση στερεοφωνικών ηχείων για επαγγελματίες χρήστες.

Τρία έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP
για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.

Αριθμός προϊόντος: KK912AA

Αριθμός προϊόντος: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο
του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα
μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Οι
ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/hpoptions
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