HP Pro All-in-One 3520 pc
De HP Pro All-in-One 3520 Business pc biedt alles wat u nodig heeft. Krachtig genoeg om uw dagelijkse
computertaken uit te voeren, betrouwbaar en heel betaalbaar. Een schitterende pc met beproefde
kwaliteit, betrouwbaarheid en de nieuwste technologie, ideaal voor dagelijks zakelijk gebruik.

HP raadt Windows aan.
Krachtig en stijlvol

Eenvoudig verbinding maken en samenwerken

meegroeit met uw bedrijf.

• Het ruimtebesparende all-in-one design combineert een desktopcomputer, een 50,8-cm

• Met de Intel® H61 Express chipset en Intel® Celeron™ en tweede- en derde-generatie

(20-inch) diagonaal HD+s WLED-backlit scherm, een webcam2 en twee microfoons voor

Intel® Pentium™ en Intel® Core™ familie processoren1 naar keuze blijft u bij én aan het werk.

effectieve samenwerking.

• Ideaal voor locaties waar gecommuniceerd wordt met klanten. Is uitgevoerd in hoogglans

• Gemakkelijk installeren en gebruiken. Uitpakken, plaatsen, aansluiten en werken. Geen

en heeft goed bereikbare poorten en connectoren. Het professionele ontwerp valt op maar

gedoe met het aansluiten van hardwarecomponenten.

neemt weinig ruimte in.

• Door live chats via de ingebouwde webcam4 en array-microfoon voelt u zich verbonden

o De USB 3.0-poorten aan de zijkant zijn beschikbaar voor directe toegang en snelle

met collega's op kantoor, elders in de stad of aan de andere kant van de wereld. De

dataoverdracht. Aan de achterzijde bevinden zich extra USB 2.0-poorten voor aansluiting

webcam4 maakt ook foto's en videoclips, die u direct kunt bekijken.

van al uw randapparaten. Er zijn totaal zes poorten. o Audiopoorten aan de zijkant en de

De nieuwste technologie

U krijgt een stijlvol, krachtig, hardwerkend apparaat dat nu in uw behoeften voorziet en

achterzijde bieden meer flexibiliteit.
o Bij dit all-in-one ontwerp zijn alle poorten en connectoren, zoals USB, audio-uitgang,
microfoon en hoofdtelefoon onder direct handbereik. o Via de geïntegreerde 6-in-1
mediakaartlezer2,3 brengt u foto's, bestanden en video's van verschillende typen
geheugenkaarten snel naar de computer over. Ondersteunt Secure Digital (SD, SDHC),
MultiMedia Card, Memory Stick en Memory Stick Pro.

Werk samen met collega's overal ter wereld.

Ontworpen om mee te groeien met uw behoeften
• Inclusief Intel® Core™ processoren1 van de tweede en derde generatie en flexibele opties
zoals standaard SATA vaste schijven tot 2 TB5,7 of een laag model dvd-writer7 om nu en in de
toekomst in de dataopslag- en replicatiebehoeften van uw bedrijf te voorzien.
• Norton Internet Security is een van de voorgeïnstalleerde productiviteitsverhogende
programma's. In enkele eenvoudige stappen kunt u elementaire beveiliging en

Past in uw werkomgeving

energiebeheer op uw business pc installeren.

Het ruimtebesparende, gestroomlijnde design heeft maar weinig plaats nodig, zodat u veel

• Kies het juiste besturingssysteem voor uw bedrijf. U kunt direct aan de slag met

werkruimte overhoudt.

voorgeïnstalleerde en downloadable software naar keuze, inclusief een abonnement op

• U werkt comfortabel met het 50,8-cm (20-inch) diagonale high-definition4 LCD-scherm,

Norton Internet Security8.

dat kantelbaar is om de ideale werkpositie in te stellen. • De HP Pro All-in-One 3520 heeft
een draadloze netwerkinterface, die helpt om uw werkplek opgeruimd te houden5,6. Met de
ingebouwd antenne voor de 802.11 Wi-Fi2,5 optie blijft het aantal kabels op uw bureau
beperkt. U hoeft alleen het netsnoer aan te sluiten om aan de slag te gaan.

HP Pro All-in-One 3520 pc

HP raadt Windows aan.

Model

All-in-one

Besturingssysteem

Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Scherm

50,8-cm (20-inch) diagonaal TN WLED backlit LCD-breedbeeldscherm; standaard resolutie 1600 x 900; ingebouwde 1-MP 720p HD low-light webcam met twee microfoons

Processor

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

Chipset

Intel® H61

Geheugen

Tot 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Geheugenslots: 2 SODIMM

Interne opslag

500 GB, tot 2 TB, SATA (7200-rpm)

Verwisselbare media

Laag-model SATA SuperMulti dvd-writer

Video

Geïntegreerde Intel HD video

Audio

Realtek ALC269 codec; Geïntegreerde business class 2.0 luidsprekers (2 x 2 Watt); Stereo hoofdtelefooningang; Microfooningang; Stereo lijnuitgang; Ingebouwde 1-MP 720p HD
low-light webcam met twee microfoons

Communicatie

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

Uitbreidingsslots

1 mini-PCIe

Poorten en connectoren

1 6-in-1 mediakaartlezer; 1 zwakstroomingang; 1 hoofdtelefoon; 1 microfooningang; 1 RJ-45; 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 audio-uitgang;

Invoerapparaat

HP USB-toetsenbord; HP draadloos toetsenbord met USB-dongel
HP USB optische muis; HP draadloze muis met USB-dongel

Software

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 hardwarediagnose UEFI; HP Support Assistant (HPSA); HP Magic Canvas 6.0

Beveiliging

Oog voor veiligheidsslot

Afmetingen

50,64 x 10,11 x 39,99 cm
Met simpele voet

Gewicht

6,28 kg
Exact weight depends on configuration

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerde configuraties beschikbaar (alleen voor Windows OS); EPEAT® Silver (alleen voor Windows OS) waar HP commerciële desktopproducten registreert.
Kijk op www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land.

Voeding

Externe 120-Watt 87% efficiënte voedingsadapter: 19 V/4,7 A

Uitbreidingsoplossingen

1 mini-PCIe Eén 13,3-cm (5,25-inch); Eén 8,9-cm (3,5-inch)

Garantie

Onsite garantie Noot 1: Eén jaar garantie (1-1-1) met onsite respons op de volgende werkdag; Noot 2: service voor onderdelen en arbeid omvat gratis telefonische support. Noot 3
24 x 7. Eén jaar onsite en arbeidskosten zijn niet in alle landen beschikbaar. Gebruik om het juiste serviceniveau voor uw HP product te bepalen de HP Care Pack Services L ookup Tool
http://www.hp.com/go/lookuptool. Kijk voor meer informatie over HP Care Pack Services per product op http://www.hp.com/hps/carepack.

1 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Voor 64-bits computergebruik op Intel®-architectuur is

een computer nodig met een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel® 64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64
ondersteunt. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguraties. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
2 Internettoegang vereist.
3 Het kopiëren van door auteursrecht beschermd materiaal is verboden. De werkelijke snelheden variëren. Dubbellaags mediacompatibiliteit wordt niet door alle thuis-dvd-spelers en dvd-rom-drives volledig ondersteund. Dvd-ram leest of
schrijft geen 2,6-GB enkelzijdige/5,2-GB dubbelzijdige versie 1.0 media.
4 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
5 Wordt apart of als optie verkocht.
6 Een wireless access point en internettoegang zijn vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
7 Voor vaste schijven, GB = 1 miljard bytes. TB = 1 triljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB (voor desktop pc's onder Windows 7) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
8 Evaluatieperiode van 60 dagen. Internettoegang vereist om updates te ontvangen. Eerste update inbegrepen. Voor verdere updates is een abonnement vereist. Deze software wordt door de fabrikant aan u in licentie gegeven onder de
voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP
producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als
rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van
Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/. Intel, Core en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel
Corporation en haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.Meer

informatie op www.hp.eu/desktops
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HP raadt Windows aan.

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP Premium digitale headset, SE
Edition

De HP Premium digitale zwarte headset Special Edition levert opwindende geluidskwaliteit via een digitale USB-verbinding.
Alles draait om comfort bij deze dynamische headset. Het baanbrekende, trendy ontwerp maakt hem extra scherp.

HP 2.1 compact luidsprekersysteem

Met twee luidsprekers en een 10,2-cm (4-inch) subwoofer vult dit compacte systeem de gehele kamer met een rijk, vol
geluid. Er is een vaste aan-uitknop en een hoofdtelefoonaansluiting om ongestoord te luisteren.

Bestelnr.: H2C25AA

Bestelnr.: BR386AA

HP 1-TB 7200-rpm SATA (NCQ/Smart
IV) 6-Gbp/s vaste schijf

Maximaliseer de prestaties van uw HP Business pc en voorzie in uw opslagbehoeften met high-capacity schijven. Serial ATA
(NCQ en Smart IV) 6-Gb/s vaste schijven zijn beschikbaar in de volgende modellen: 2,5-inch 7200 – 1 TB, 500 GB** en
2,5-inch 10.000 – 250 GB** en 500 GB.**

Bestelnr.: QK555AA

HP kabelslot met sleutel

Het HP kabelslot met sleutel is te gebruiken met industriestandaard ogen voor sloten van het type dat te vinden is op een
laptop, dockingstation, desktop pc, flat-panel monitor, printer of projector. Beveilig uw waardevolle IT-hardware met dit slot
dat bestaat uit een geharde 1,83-m stalen lange gegalvaniseerde staalkabel met vinylcoating die rond een vast object kan
worden gewonden en gemakkelijk bevestigd aan het apparaat dat u wilt vastzetten. Het slot heeft een
drukknopvergrendeling en een unieke sleutel (plus een reservesleutel) om de kabel te ontgrendelen. Een smalle Velcro-strip
is inbegrepen om de lengte van de kabel aan te passen aan de plaats waar u deze gebruikt.

Bestelnr.: BV411AA

HP thin USB-gevoede luidsprekers

De HP Thin USB-gevoede luidsprekers produceren een rijk geluid van hoge kwaliteit en vormen een ideale stereo
luidsprekeroplossing voor zakelijke gebruikers.

Bestelnr.: KK912AA

3 jaar onsite op de volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door
een door HP gekwalificeerd technicus

Bestelnr.: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP
producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als
rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van
Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/. Intel, Core en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel
Corporation en haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.Meer
informatie op www.hp.eu/hpoptions
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