HP Pro All-in-One 3520 számítógép
A HP Pro All-in-One 3520 üzleti számítógéppel bármit elérhet. Nagy teljesítménye révén képes kezelni a
mindennapos munkahelyi számítási feladatokat, emellett megbízható és kedvező áron kapható. A
lenyűgöző számítógép a minőség, megbízhatóság és a teljes körű technológia örökségére épül, tökéletes
a mindennapi üzleti használatra.

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.
Nagy teljesítményű és stílusos

Könnyű csatlakozás és együttműködés

képes együtt növekedni vállalkozásával.

Helytakarékos, kompakt együttesben ötvözi az asztali számítógépet, az 50,8 cm-es (20”)

Az Intel® H61 Express chipkészlettel és a választott Intel® Celeron™, vagy a 2. és 3.

képátlójú HD+2 WLED hátsó megvilágítású monitort, a webkamerát2 és a kétcsatornás

generációs, az Intel® Pentium™ és Intel® Core™ családba tartozó processzorokkal1 hosszú

mikrofont az együttműködés egyszerűbbé tétele érdekében.

távon tarthatja a lépést az igényekkel, vagy haladhatja meg azokat. A fényes bevonat,

Egyszerű beállítás és használat. Egyszerűen csomagolja ki, dugja be, majd kezdjen el

valamint a kényelmesen elérhető portok és csatlakozók révén tökéletes megoldás ügyfelek

dolgozni. Nem kell vesződnie a különböző hardverelemek összeszerelésével.

kiszolgálására tervezett környezetekben. A professzionális dizájn ki fog tűnni, de nem lesz

Csevegjen szemtől-szembe és kerüljön szorosabb kapcsolatba munkatársaival az irodában,

útban.

a város másik végében, vagy akár a földgömb másik oldalán a beépített webkamera4 és a

Az oldalsó USB 3.0 portok kényelmes hozzáférést és gyors adatátvitelt biztosítanak.

mikrofon használatával. A webkamera4 rögzít is, így lehetővé teszi a fényképek és a

Ráadásul további hátsó USB 2.0 portok állnak rendelkezésre a perifériaeszközök

videoklipek azonnali megtekintését.

csatlakoztatásához. Összesen hat (6) ilyen port van. A hangportok kényelmes, oldalsó és

A legmodernebb technológia

Ön egy elegáns és nagy teljesítményű igáslovat kap, mely megfelel a mai igényeknek, és

hátsó kialakítása a fokozott rugalmasságot szolgálja.
Többfunkciós portjai és csatlakozói, például az USB-port, a hangkimenet, a mikrofon és a
fejhallgató könnyen elérhetők. A beépített 6 az 1-ben memóriakártya-olvasó2,3 lehetővé
teszi a fényképek, fájlok és videók egyszerű átvitelét a különböző típusú memóriakártyákról
számítógépére. Támogatja a Secure Digital (SD, SDHC), MultiMedia Card, Memory Stick és
Memory Stick Pro kártyákat.

Munkatársaival az egész világon együtt működhet.

Úgy terveztük, hogy növekvő igényeivel együtt változzon.
2. és 3. generációs Intel® Core™ processzort1 tartalmaz, valamint olyan rugalmas
lehetőségeket, mint a szabványos SATA merevlemez akár 2 TB-os kapacitásig5,7, vagy
vékony DVD-író7 a vállalkozás adattárolási és másolási igényeinek kielégítéséhez ma és
holnap.
A Norton Internet Security a többi előre telepített segéd- és termelékenységet segítő

Illeszkedik a környezetéhez

program között található, így üzleti számítógépén csak néhány egyszerű lépést kell

A helytakarékos, letisztult ház révén kábelek látványa nélkül dolgozhat az asztalán.

követnie az alapvető biztonsági és energiagazdálkodási beállítások megadásához.

Az 50,8 cm-es (20”) képátlójú, nagyfelbontású4 LCD kijelző révén kényelmesen dolgozhat,

A vállalkozásának megfelelő operációs rendszert választhatja. Az Ön által kiválasztott előre

hiszen a dönthető kijelző lehetővé teszi az optimális elhelyezést, segítséget nyújtva az

telepített és letölthető szoftverek segítségével gyorsan hatékonnyá válhat, és a szoftverek

ideális munkaterületet kialakításához. A HP Pro All-in-One 3520 vezeték nélküli

mellé Norton Internet Security előfizetés8 is jár.

hálózatkezelést kínál, kellemes, kábelektől mentes környezetet teremtve , . A külön
56

megvásárolható belső antennájának (802.11 Wi-Fi2,5) köszönhetően csökken asztalán a
kábelek okozta rendetlenség. Elegendő egyetlen tápkábelt csatlakoztatni a fali konnektorba,
és máris indulhat a munka.

HP Pro All-in-One 3520 számítógép

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Helyigény

All-in-one

Operációs rendszer

Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Képernyő

50,8 cm (20") képátlójú, TN szélesvásznú, WLED hátsó megvilágítású LCD kijelző; natív felbontása: 1600 × 900; beépített 1 MP-es, 720p HD, rossz fényviszonyok között is
használható webkamera 2 mikrofonnal

Processzor

Intel® Celeron® G550 Intel HD Graphics kártyával (2,60 GHz, 2 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i3-2120 Intel HD Graphics 2000 kártyával (3,30 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag);
Intel® Core™ i3-2130 Intel HD Graphics 2000 kártyával (3,40 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i3-3220 Intel HD Graphics 2500 kártyával (3,30 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2
mag); Intel® Pentium® G645 Intel HD Graphics kártyával (2,90 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)

Lapkakészlet

Intel® H61

Memória

Legfeljebb 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Memória bővítőhelyek: 2 SODIMM

Belső tárolás

500 GB, legfeljebb 2 TB, SATA (7200 f/p)

Cserélhető hordozók

Vékony SATA SuperMulti DVD-író

Grafikus rendszer

Beépített Intel HD grafikus rendszer

Hangeszközök

Realtek ALC269 kodek; Beépített, üzleti szintű 2.0 hangszórók (2 W x 2); Sztereó fejhallgató-csatlakozó; Mikrofonbemenet; Sztereó vonalkimenet; Beépített 1 MP-es, 720p HD, rossz
fényviszonyok között is használható webkamera 2 mikrofonnal

Kommunikáció

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

Bővítőhelyek

1 mini PCIe

Portok és csatlakozók

1 db 6 az 1-ben memóriakártya-olvasó; 1 egyenáramú bemenet; 1 fejhallgató; 1 mikrofonbemenet; 1 RJ-45; 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 hangkimenet

Bemeneti eszköz

HP USB-billentyűzet; HP vezeték nélküli billentyűzet USB-hardverkulccsal
HP USB-s optikai egér; HP vezeték nélküli egér USB-hardverkulccsal

Szoftver

Microsoft Office 2010; CyberLink Label Print; 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

Adatvédelem

Biztonságizár-csatlakozó

Méretek

50,64 x 10,11 x 39,99 cm
Egyszerű állvánnyal

Súly

6,28 kg
Exact weight depends on configuration

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk kaphatók (csak Windows operációs rendszerek esetén) EPEAT® Silver (csak a Windows operációs rendszerek esetén), ahol a HP
kereskedelmi forgalomban kapható asztali termékeket regisztrál. A bejegyzés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen ismerhető meg.

Áramellátás

Külső 120 W-os, 87%-os hatásfokú, hálózati adapter: 19 V/4,7 A

Bővítési megoldások

1 mini PCIe Egy 13,3 cm-es (5,25"-es) Egy 8,9 cm-es (3,5"-es)

Garancia

Helyszínen érvényesíthető jótállás. 1. megjegyzés: Az egyéves (1-1-1) korlátozott jótállás egy évre biztosítja az egy munkanapon belül a helyszínen érvényesíthető jótállást; 2.
megjegyzés: a szolgáltatás magába foglalja az alkatrészeket, a javítást és az ingyenesen hívható telefonos támogatást. 3. megjegyzés: a hét minden napján, napi 24 órában. Az
egyéves, helyszínen érvényesíthető jótállás nem érhető el minden országban. A HP termékéhez megfelelő szolgáltatás kiválasztásához használja a HP Care Pack szolgáltatásokat
kereső eszközt az alábbi webhelyen: http://www.hp.com/go/lookuptool. További információk az egyes termékekhez kapcsolódó HP Care Pack szolgáltatásokról:
http://www.hp.com/hps/carepack.

1 A többmagos technológia célja bizonyos szoftverek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden vásárló és szoftveralkalmazás számára. Az Intel® architektúra 64 bites számítási műveleteihez az

Intel® 64 architektúrához tervezett processzort, chipkészletet, BIOS-t, operációs rendszert, eszköz-illesztőprogramokat és alkalmazásokat magába foglaló számítógépes rendszerre van szükség. Az Intel® 64 architektúrával kompatibilis
BIOS nélkül a processzorok nem működnek (32 bites üzemmódban sem). A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változik. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi.
2 Internet-hozzáférés szükséges.
3 A szerzői jog által védett anyagok másolása tilos. A tényleges sebességek eltérhetnek. A kétrétegű adathordozók otthoni DVD-lejátszókkal és DVD-ROM-meghajtókkal való kompatibilitása eltérő. Vegye figyelembe, hogy a DVD-RAM nem
képes olvasni vagy írni 2,6 GB-os egyoldalas, illetve 5,2 GB-os kétoldalas 1.0 verziójú adathordozókat.
4 A HD képminőséghez HD tartalomra van szükség.
5 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg.
6 Vezeték nélküli hozzáférési pont és internet-hozzáférés szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.
7 Merevlemezek esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. 1 TB = 1 billió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. A helyreállítást végző program számára legfeljebb 30 GB tárhely van lefoglalva a merevlemezen (Windows 7 rendszert
futtató asztali számítógépek esetén).
8 60 napos próbaidőszak. A frissítések letöltéséhez internetkapcsolat szükséges. Az első frissítést tartalmazza. Az ezt követő frissítések előfizetést igényelnek. A szoftvert a gyártó saját végfelhasználói licencszerződése keretében licenceli
az Ön számára.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra
kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A
HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának
kihasználása érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/. Az Intel, a Core és a
Pentium az Intel Corporation vagy leányvállalatai bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok
tulajdona.További tájékoztatás: www.hp.eu/desktops
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A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP Digital Premium SE Edition
fejhallgató

A HP prémium digitális fejhallgató fekete különleges kiadása digitális USB csatlakozása révén izgalmas teljesítményt nyújt. E
dinamikus fejhallgató fő kötelességei közé tartozik a kényelem biztosítása is. A forradalmi stílus merész kialakítást biztosít a
célzásban is.

Termékszám: H2C25AA

HP 2.1 kompakt hangszórórendszer

Két hangszórójával és egy 10,2 cm-es (4 hüvelykes) mélynyomóval ez a kompakt rendszer gazdag, telt hanggal tölti be a
teret. Tartozik hozzá egy vezetékes ki-/bekapcsoló vezérlő és egy fejhallgató csatlakozó a privát zenehallgatáshoz.

Termékszám: BR386AA

HP 1 TB 7200 f/perc SATA (NCQ/Smart
IV) 6 Gbit/s merevlemez-meghajtó

A nagy kapacitású meghajtók révén maximálisra növelhető a HP üzleti számítógépek teljesítménye és kielégíthetők a
tárigények. A Serial ATA (NCQ és Smart IV) 6,0 Gb/s merevlemezek a következő típusok esetén állnak rendelkezésre: 2,5” 7200
– 1 TB, 500 GB** és 2,5" 10 000 – 250 GB** és 500 GB.**

Termékszám: QK555AA

HP kulcsos kábelzár

A HP kulcsos kábelzár az ipari szabványú zárnyílásokkal történő használathoz készült, min amilyenek a noteszgépeken,
dokkolóegységeken, asztali számítógépeken, lapos kijelzőkön, nyomtatókon vagy kivetítőkön találhatók. Ezzel a zárral,
amely 1,83 m-es, vinilborítású, galvanizált, repülőtechnikában használatos, és a rögzített tárgyak köré hurkolható, majd a
védendő számítógéphez vagy eszközhöz csatlakoztatható acélkábellel rendelkezik, biztonságban tarthatók az értékes
informatikai hardverek. A zár nyomógombos mechanizmust és egyedi kulcsot (tartalékkulccsal) alkalmaz a kábel
kioldásához. Tatozéka egy kis tépőzáras szíj is, amely az elhelyezésnél és a használatnál a kábel elrendezését vagy
hosszának állítását segíti.

Termékszám: BV411AA

HP vékony, USB-áramellátású
hangszóró

A HP vékony USB-áramellátású hangszórók gazdag, kiváló minőségű hanghatást nyújtanak, ez kitűnő hangszóró-megoldást
jelent az üzleti felhasználók számára.

3 éves, következő munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a helyszíni javítást,
ha a probléma távolról nem oldható meg

Termékszám: KK912AA

Termékszám: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra
kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A
HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának
kihasználása érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/. Az Intel, a Core és a
Pentium az Intel Corporation vagy leányvállalatai bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok
tulajdona.További tájékoztatás: www.hp.eu/hpoptions
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