HP Pro All-in-One 3520 PC
Få alt du trenger med HP Pro All-in-One 3520 kontor-PC. Kraftig nok til å håndtere dine daglige
databehandlingsoppgaver, og likevel pålitelig og rimelig. Du får en flott PC med en nedarvet kvalitet og
pålitelighet, og teknologi med full funksjonalitet som er perfekt for daglige forretningsbruk.

HP anbefaler Windows.
Kraftig og stilig

Kommuniser og samarbeid enkelt

med bedriften senere.

• Den plassbesparende alt-i-ett-formfaktoren integrerer stasjonær datamaskin, 50,8 cm

• Hold tritt, overgå og hold det gående med Intel® H61 Express-brikkesettet og ditt valg av

(20”) (diagonalt) HD+2 WLED bakbelyst skjerm, webkamera2 og dobbel mikrofon for å bidra

Intel® Celeron™ og 2. og 3. generasjon Intel® Pentium™- og Intel® Core™-prosessorer1. •

til enklere samarbeid.

Den har høyglanset finish og praktisk plasserte porter og kontakter, og er perfekt for steder

• Enkel å konfigurere og bruke. Pakk ut, plasser, koble til og start arbeidet. Det er ikke

der du møter kunder. Den profesjonelle designen vil stikke seg ut uten å være i veien.

nødvendig å koble sammen flere maskinvareenheter.

o USB 3.0-porter på siden gir praktisk tilgang og rask dataoverføring. Pluss ekstra USB 2.0

• Chat ansikt til ansikt og bli nærmere knyttet til kolleger på kontoret, på andre siden av byen

-porter på baksiden for alle eksterne tilkoblinger. Det er seks (6) totalt. o Lydporter som er

eller på andre siden av kloden med innebygd webkamera4 og mikrofonoppsett.

praktisk plassert på siden og bak, gir større fleksibilitet.

Webkameraet4 kan også ta og gi umiddelbar tilgang til fotografier og videoklipp.

o På grunn av alt-i-ett-designen er porter og kontakter, inkludert USB, lydutgang, mikrofon

Den nyeste teknologien

Du får en stilig og kraftig arbeidshest som dekker behovene dine nå og som vokser sammen

og hodetelefoner, innen rekkevidde. o Den integrerte 6-i-1-mediekortleseren2,3 lar deg
enkelt overføre bilder, filer og videoer til datamaskinen fra ulike typer minnekort. Støtter
Secure Digital (SD, SDHC), MultiMedia Card, Memory Stick og Memory Stick Pro.

Samarbeid med kolleger på andre siden av kloden.

Laget for å kunne endres i takt med dine voksende behov.
• Inkluderer 2. og 3. generasjon Intel® Core™-prosessorer1 og fleksible alternativer som
standard SATA-harddisker opp til 2 TB5,7 eller tynn DVD-brenner7, for å dekke dine

Passer på din plass

datalagrings- og replikeringsbehov i dag og i morgen.

Den plassbesparende, strømlinjeformede designen frigir plass på skrivebordet og gir en

• Norton Internet Security er blant andre forhåndsinstallerte programmer og verktøy, så alt

ryddig databehandlingsopplevelse.

du trenger å gjøre, er å følge noen få, enkle trinn for å konfigurere grunnleggende sikkerhet

• Arbeid komfortabelt med 50,8 cm (20”) (diagonalt) HD4 LCD-skjerm som kan vippes til

og strømstyring på kontor-PCen.

optimal posisjon slik at du får et ideelt arbeidsområde. • HP Pro All-in-One 3520 har trådløs

• Velg det operativsystemet som fungerer for din bedriften. Ditt valg av forhåndsinstallert

nettverksfunksjonalitet for en ryddig og ledningsfri tilværelse5,6. Den passer i ditt miljø med

og nedlastbar programvare hjelper deg med å bli produktiv raskt, inkludert et abonnement

mindre ledningsrot på skrivebordet med intern antenne for 802.11 Wi-Fi2,5. Koble én

på Norton Internet Security8.

strømledning til stikkontakten, og du er klar til å starte.

HP Pro All-in-One 3520 PC

HP anbefaler Windows.

Formfaktor

All-in-one

Operativsystem

Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Skjerm

50,8 cm (20") (diagonalt) TN widescreen WLED bakbelyst LCD; innebygd oppløsning på 1600 × 900; integrert 1 MP, 720p HD-webkamera for lav belysning med 2 mikrofoner

Prosessor

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

Brikkesett

Intel® H61

Minne

Inntil 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Minnespor: 2 SODIMM

Internt lager

500 GB, inntil 2 TB, SATA (7200 rpm)

Uttakbare medier

Tynn SATA SuperMulti DVD-brenner

Grafikk

Integrert Intel HD-grafikk

Lyd

Realtek ALC269-kodek; Integrerte 2.0-høyttalere i forretningsklasse (2 W x 2); Stereohodetelefonkontakt; Mikrofoninngang; Stereoutgang; Integrert 1 MP, 720p HD-webkamera for
lav belysning med 2 mikrofoner

Kommunikasjon

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

Utvidelsesspor

1 mini-PCIe

Porter og kontakter

1 6-i-1 mediekortleser; 1 DC inn; 1 hodetelefon; 1 mikrofoninnganger; 1 RJ-45; 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 lydutgang

Innenhet

HP USB-tastatur; HP trådløst tastatur med USB-dongel
HP optisk USB-mus; HP trådløs mus med USB-dongel

Programvare

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

Sikkerhet

Spor for sikkerhetslås

Mål

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

Vekt

6,28 kg
Exact weight depends on configuration

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner tilgjengelig (bare for Windows-OS); EPEAT® Silver (bare for Windows-OS) der HP registrerer kommersielle skrivebordsprodukter. Se
www.epeat.net for registreringsstatus i ditt land.

Strøm

Ekstern 120 W, 87 % effektiv, strømadapter: 19 V / 4,7 A

Utvidelsesløsninger

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

Garanti

På stedet-garanti Merknad 1: Ett års (1-1-1) begrenset garanti med ett år på stedet, neste virkedag; Merknad 2: service for deler og arbeid og inkluderer gratis telefonstøtte
supportMerknad 3 24 x 7. Ett år på stedet og arbeid er ikke tilgjengelig i alle land. For å velge riktig tjenestenivå for ditt HP-produkt kan du bruke HP Care Pack Services L ookup Tool
på: http://www.hp.com/go/lookuptool. Mer informasjon om HP Care Pack-tjenester etter produkt er tilgjengelig på: http://www.hp.com/hps/carepack.

1 Multi Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur

krever en datamaskin med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel®
64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
2 Internett-tilgang kreves.
3 Ikke kopier kopibeskyttet materiale. Faktiske hastigheter kan variere. Double Layer-mediekompatibilitet vil variere mye med enkelte DVD-spillere og DVD-ROM-stasjoner. Merk deg at DVD-RAM ikke kan lese eller skrive til
enkeltsidige/dobbeltsidige versjon 1.0-medier på henholdsvis 2,6 og 5,2 GB.
4 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
5 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
6 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tilgang er nødvendig. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
7 For harddisker betyr GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for stasjonære for Windows 7) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
8 60 dagers prøveperiode. Internett-tilgang kreves for å motta oppdateringer. Første oppdatering inkludert. Abonnement kreves for etterfølgende oppdateringer. Denne programvaren er lisensiert til deg av produsenten på vilkårene i deres
lisensavtale for sluttbrukere.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og
-tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for
tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i
Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer. Intel, Core og Pentium er registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets
datterselskaper i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive rettighetsinnehavere.Lær mer på www.hp.eu/desktops
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Digital Premium SE
Edition-hodetelefoner

Den svarte spesialutgaven av HP Premium digitalt hodesett sørger for pulserende ytelse med digital USB-tilkobling. Komfort
er også en viktig del av dette dynamiske hodesettet. I tillegg får du en skarpskodd design i trådkorset med den banebrytende
stilen.

Produktnummer: H2C25AA

HP 2.1 Compact Speaker System

Med to høyttalere og en 10,2 cm (4”) subwoofer vil dette kompakte systemet fylle rommet med rik, full lyd. Det har en kablet
kontroll for på/av, og en hodetelefonplugg for privat lytting.

Produktnummer: BR386AA

HP 1 TB 7200 rpm SATA-harddisk
(NCQ/Smart IV) 6 Gbps

Maksimer ytelsen til HP kontor-PCer, og dekk lagringsbehovene med stasjoner med høy kapasitet. Serial ATA (NCQ og Smart
IV) 6,0 Gb/s harddisker er tilgjengelige i følgende modeller: 2,5” 7,2k – 1 TB, 500 GB** og 2,5" 10k - 250 GB** og 500 GB.**

HP nøklet kabellås

HPs kabellås med nøkkel er konstruert for bruk i industristandard låsespor av den typen som finnes på bærebare og
stasjonære PCer, forankringsstasjoner, flatskjermer, skrivere og projektorer. Sikre verdifullt IT-utstyr med denne låsen som
består av en 1,83 m lang vinylbelagt, galvanisert stålkabel av flykvalitet som kan legges rundt et hvilket som helst fast objekt
og festes til datamaskinen eller enheten du vil beskytte. Låsen har en låsemekanisme med trykknapp og en unik nøkkel (og
en reservenøkkel) til å låse opp kabelen. En liten borrelåsstropp er også inkludert som en hjelp til å ordne eller justere
lengden på kabelen når den tas i bruk.

Produktnummer: QK555AA

Produktnummer: BV411AA

HP tynne USB-drevne høyttalere

HPs slanke USB-drevne høyttalere gir en rik kvalitetslyd som sørger for en utmerket stereohøyttalerløsning for
forretningsbrukere.

Produktnummer: KK912AA

3 år, neste virkedag på stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke
kan løses eksternt

Produktnummer: U6578E
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