HP Pro All-in-One 3520 PC
Zdobądź wszystko, czego potrzebujesz, dzięki HP Pro All-in-One 3520 Business PC. Ma wystarczającą moc
obliczeniową, aby poradzić sobie z codziennymi zadaniami w miejscu pracy, a jednocześnie jest
niezawodny i ekonomiczny. To doskonale wyglądający komputer oparty na tradycjach jakości i
niezawodności, stanowiący wszechstronne rozwiązanie technologiczne do codziennej pracy.

HP zaleca system Windows.
Wydajny i stylowy

Łatwe nawiązywanie połączeń i współpraca

potrzeby i gotowe by rozwijać się wraz z nimi.

• Wielofunkcyjna, niewielka obudowa mieści komputer stacjonarny, monitor o przekątnej

• Bądź na bieżąco, rozwijaj się i wykraczaj poza oczekiwania dzięki możliwościom układów

50,8 cm (20 cali), z rozdzielczością HD+2 i podświetleniem WLED, kamerę internetową 2 i

Intel® H61 Express oraz wybranych procesorów Intel® Celeron™ oraz procesorów Intel®

podwójną matrycę mikrofonową — aby ułatwić współpracę z innymi użytkownikami.

Pentium™ i Intel® Core™ drugiej i trzeciej generacji 1. • Doskonale nadaje się do zastosowań

• Łatwość instalacji i obsługi. Wystarczy rozpakować sprzęt, podłączyć go i przystąpić do

wymagających zwrócenia monitora przodem do klienta dzięki smukłej sylwetce,

pracy. Nie trzeba zmagać się z podłączaniem licznych komponentów sprzętowych.

wykończeniu na wysoki połysk i wygodnie rozmieszczonym portom i złączom.

• Rozmowy twarzą w twarz ze współpracownikami przebywającymi w biurze, po drugiej

Profesjonalna obudowa wyróżnia się urodą i ergonomicznością.

stronie miasta lub w innej części świata i ściślejsza współpraca są teraz możliwe dzięki

o Porty USB 3.0 znajdujące się z boku obudowy umożliwiają wygodny dostęp i szybki

wbudowanej kamerze 4 i matrycy mikrofonowej. Kamera 4 z funkcją rejestracji obrazu

transfer danych. Ponadto dodatkowe porty USB 2.0 z tyłu komputera pozwalają na

umożliwia błyskawiczne przeglądanie zdjęć i filmów wideo.

podłączenie urządzeń peryferyjnych. Jest ich łącznie sześć (6). o Gniazda audio zostały

Najnowsze technologie

W rezultacie otrzymujesz stylowe i wydajne narzędzie pracy spełniające Twoje bieżące

wygodnie umieszczone z boku oraz na tyle, co zwiększa elastyczność rozwiązań.
o Dzięki zintegrowanej konstrukcji porty i złącza — w tym USB, wyjścia audio, mikrofonowe i
słuchawkowe — są w zasięgu ręki. o Zintegrowany czytnik kart „6 w 1” 2, 3 umożliwia łatwy
transfer zdjęć, plików i filmów na komputer z różnego rodzaju kart pamięci. Obsługa kart
Secure Digital (SD, SDHC), MultiMedia Card, Memory Stick i Memory Stick Pro.

Możesz współpracować z osobami na całym świecie.

Komputer zaprojektowany tak, aby rozwijał się wraz z Twoimi potrzebami.
• Procesory Intel® Core™ drugiej i trzeciej generacji 1 oraz elastyczne opcje podłączania
standardowych dysków SATA o maksymalnej pojemności 2 TB 5, 7 lub nagrywarki DVD typu
Slim 7 stanowią odpowiedź na dzisiejsze i przyszłe wyzwania związane z przechowywaniem
i replikacją danych.

Doskonały w ograniczonej przestrzeni.

• Norton Internet Security należy do wstępnie zainstalowanych programów zwiększających

Niewielka, smukła obudowa nie zajmuje wiele miejsca na biurku, pozwalając na idealną

produktywność i użyteczność komputera — wystarczy wykonać kilka prostych czynności,

organizację miejsca pracy.

aby w podstawowy sposób zabezpieczyć komputer firmowy i ustawić opcje zasilania.

• Wyświetlacz LCD o przekątnej 50,8 cm (20 cali) i wysokiej rozdzielczości 4 zapewnia

• Wybierz system operacyjny odpowiedni dla Twojej firmy. Wybór wstępnie

wygodę pracy dzięki funkcji przechylania panelu umożliwiającej jego optymalne ustawienie.

zainstalowanego i dostępnego do pobrania oprogramowania pomoże Ci szybko osiągnąć

• Komputer HP Pro All-in-One 3520 udostępnia opcje łączności bezprzewodowej i pomaga

produktywność, między innymi dzięki subskrypcji Norton Internet Security 8.

stworzyć uporządkowane środowisko bez kabli , . Opcja wewnętrznej anteny zapewniającej
5 6

łączność 802.11 Wi-Fi 2, 5 umożliwia wpasowanie w środowisko pracy z jeszcze mniejszą
ilością kabli. Wystarczy włożyć wtyczkę do kontaktu i zacząć pracę.

HP Pro All-in-One 3520 PC

HP zaleca system Windows.

Obudowa

Zintegrowany komputer biurkowy

System operacyjny

Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Wyświetlacz

Ekran panoramiczny TN LCD o przekątnej 50,8 cm (20") z podświetleniem WLED; rozdzielczość własna 1600 x 900; zintegrowana kamera internetowa 1 MP, 720p HD z trybem
noktowizyjnym i matrycą 2-mikrofonową

Procesor

Intel® Celeron® G550 z układem graficznym Intel HD Graphics (2,60 GHz, 2 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie); Intel® Core™ i3-2120 z układem graficznym Intel HD Graphics 2000
(3,30 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie); Intel® Core™ i3-2130 z układem graficznym Intel HD Graphics 2000 (3,40 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie); Intel® Core™
i3-3220 z układem graficznym Intel HD Graphics 2500 (3,30 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie); Intel® Pentium® G645 z układem graficznym Intel HD Graphics (2,90 GHz, 3
MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)

Zestaw układów

Intel® H61

Pamięć

Maksymalnie 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Gniazda pamięci: 2 gniazda SODIMM

Wewnętrzna pamięć masowa

500 GB, maksymalnie 2 TB, SATA (7200 obr./min)

Nośniki wyjmowalne

Nagrywarka DVD-SATA SuperMulti typu slim

Grafika

Zintegrowana karta graficzna Intel HD

Karta dźwiękowa

Kodek Realtek ALC269; Zintegrowane głośniki klasy biznesowej 2.0 (2W x 2); Gniazdo słuchawkowe stereo; Wejście mikrofonowe; Wyjście liniowe stereo; Zintegrowana kamera
internetowa 1 MP, 720p HD z trybem noktowizyjnym i matrycą 2-mikrofonową

Komunikacja

Zintegrowana karta sieciowa Realtek RTL8171FH-CG Gigabit Ethernet; HP WLAN 802.11 b/g/n 1x1 WiFi

Gniazda rozszerzeń

1 mini PCIe

Porty i złącza

1 czytnik kart „6 w 1”; 1 wejście DC; 1 gniazdo słuchawkowe; 1 wejście mikrofonowe; 1 port RJ-45; 2 porty USB 3.0; 4 porty USB 2.0; 1 wyjście audio

Urządzenie wejściowe

Klawiatura USB HP; Bezprzewodowa klawiatura HP z nadajnikiem USB
Mysz optyczna USB HP Bezprzewodowa mysz HP z nadajnikiem USB

Oprogramowanie

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

Bezpieczeństwo

Gniazdo zabezpieczeń

Wymiary

50,64 x 10,11 x 39,99 cm
Zawiera prostą podstawę.

Waga

6,28 kg
Exact weight depends on configuration

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Dostępne są konfiguracje zgodne z normą ENERGY STAR® (tylko dla systemu operacyjnego Windows); Certyfikat EPEAT® Silver (tylko dla systemu operacyjnego Windows), gdzie HP
rejestruje swoje komercyjne produkty stacjonarne. Status rejestracji w danym kraju jest dostępny na stronie www.epeat.net.

Zasilanie

Zewnętrzny zasilacz 120 W, sprawność 87%: 19 V/4,7 A

Rozszerzenia

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

Gwarancja

Gwarancja z naprawą w miejscu instalacji. Uwaga 1: Roczna (1-1-1) ograniczona gwarancja z naprawą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Uwaga 2: Serwis części i
robocizna, obejmuje bezpłatne wsparcie telefoniczne. Uwaga 3: 24x7. Roczna gwarancja z naprawą w miejscu instalacji i robocizną nie jest dostępna we wszystkich krajach. Aby
wybrać odpowiedni poziom obsługi do wybranego produktu HP, należy użyć narzędzia HP Care Pack Services L ookup na stronie: http://www.hp.com/go/lookuptool. Dodatkowe
informacje o usługach HP Care Pack dla poszczególnych produktów są dostępne pod adresem: http://www.hp.com/hps/carepack.

1 Technologia wielordzeniowa została zaprojektowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. W zależności od sposobu użytkowania komputera i aplikacji zastosowanie tej technologii może nie przynieść widocznych korzyści.

Rozwiązania 64-bitowe w architekturze firmy Intel® wymagają systemu komputerowego z procesorem, chipsetem, systemem BIOS, systemem operacyjnym, sterownikami urządzeń oraz aplikacjami obsługującymi architekturę Intel® 64.
Procesory nie będą działać (dotyczy to także operacji 32-bitowych) bez systemu BIOS obsługującego technologię Intel® 64. Wydajność zależy od konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej
wydajności.
2 Wymagany jest dostęp do Internetu.
3 Nie należy kopiować materiałów chronionych prawami autorskimi. Rzeczywiste szybkości mogą się różnić. Obsługa nośników dwuwarstwowych jest w dużym stopniu uzależniona od modeli domowych odtwarzaczy DVD i napędów
DVD-ROM. Należy pamiętać, że napęd DVD-RAM nie pozwala na odczyt z nośników jednostronnych 2,6 GB/dwustronnych 5,2 GB w wersji 1.0 ani na zapis na te nośniki.
4 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.
5 Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.
6 Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego i dostępu do Internetu. Możliwość korzystania z publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona.
7 W przypadku dysków twardych 1 GB = 1 miliard bajtów. 1 TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Na oprogramowanie do odtwarzania systemu zarezerwowano maks. 30 GB (dla komputerów
stacjonarnych z systemem Windows 7).
8 60-dniowy okres próbny. Aby otrzymywać uaktualnienia, należy mieć dostęp do Internetu. Pierwsze uaktualnienie dołączono do zestawu. Później do otrzymywania aktualizacji niezbędna jest subskrypcja. Na oprogramowanie producent
udziela licencji na warunkach opisanych w umowie licencyjnej użytkownika końcowego.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być
interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
W niektórych edycjach Windows 8 niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może
wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-PL/. Intel, Core i
Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki
towarowe są własnością odpowiednich firm.Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/desktops
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HP zaleca system Windows.

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Zestaw słuchawkowy HP Digital
Premium SE Edition

Cyfrowy zestaw słuchawkowy HP Premium Digital Headset Black Special Edition oferuje przyspieszającą tętno wydajność za
pośrednictwem złącza USB. Komfort również jest jedną z zasadniczych właściwości tego dynamicznego zestawu
słuchawkowego. Przełomowy styl stawia ponadto odrobinę awangardy przed Twoim celownikiem.

Numer produktu: H2C25AA

Kompaktowy zestaw głośników HP 2.1

Dwa głośniki i subwoofer o średnicy 10,2 cm (4”) sprawią, że ten kompaktowy system wypełni pokój dźwiękiem o bogatym,
pełnym brzmieniu. W zestawie dostępny jest pilot umożliwiający włączenie i wyłączenie systemu oraz gniazdo słuchawkowe
dla miłośników słuchania muzyki w intymnej atmosferze.

Numer produktu: BR386AA

Dysk twardy HP 1 TB 7200 obr./min
SATA (NCQ/Smart IV), 6 Gb/s

Zmaksymalizuj wydajność swoich komputerów firmowych HP i spełnij potrzeby w zakresie przechowywania danych za
pomocą dysków o dużej pojemności. Dostępne są następujące modele dysków twardych Serial ATA (NCQ i Smart IV) 6,0 Gb/s:
2,5” 7200 obr./min – 1 TB i 500 GB** oraz 2,5" 10.000 obr./min – 250 GB** i 500 GB.**

Numer produktu: QK555AA

Blokada przewodowa HP z kluczem

Blokada przewodowa HP z kluczem pasuje do całego wyposażenia komputera oraz zgodnych ze standardami branżowymi
gniazd blokad, spotykanymi w laptopach, stacjach dokowania, komputerach biurkowych, płaskich wyświetlaczach, drukarkach
lub projektorach. Chroń swój cenny sprzęt informatyczny za pomocą blokady złożonej z kabla o dł. 1,83 m ze stosowanej w
lotnictwie galwanizowanej stali w powłoce winylowej, który można owinąć wokół dowolnego obiektu stałego i łatwo
zamocować w gnieździe blokady komputera lub innego urządzenia, które chcesz zabezpieczyć. Blokada ma przyciskany
mechanizm odblokowujący i unikalny klucz (oraz klucz zapasowy) do jej zdjęcia. Dołączony mały pasek na rzep pomaga
dopasować długość kabla blokady.

Numer produktu: BV411AA

Głośniki HP z serii Thin Line ze
wzmacniaczem zasilanym przez port
USB

Głośniki ze wzmacniaczem HP Thin USB zapewniają dźwięk wysokiej jakości i stanowią znakomity system stereo dla
pracowników biurowych.

3 lata, serwis w następnym dniu
roboczym, w miejscu instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w
następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP

Numer produktu: KK912AA

Numer produktu: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być
interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
W niektórych edycjach Windows 8 niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może
wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-PL/. Intel, Core i
Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki
towarowe są własnością odpowiednich firm.Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/hpoptions
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