Stolný počítač All-in-One 3520
Uspokojte všetky vaše potreby s počítačom HP Pro All-in-One 3520 Business. Dostatočne výkonný, aby
zvládol všetky vaše pracovné úlohy, napriek tomu spoľahlivý a cenovo dostupný. Získate skvele vyzerajúci
stolný počítač s bohatou históriou kvality a spoľahlivosti, nabitý novými technológiami pre každodenné
pracovné nasadenie.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
Výkonný a štýlový

Pripojte sa a spolupracujte jednoducho

rastie s vaším podnikom.

Návrh typu „všetko v jednom“, ktorý šetrí miesto, spája stolný počítač s monitorom s

Dobehnite a predbehnite všetkých s čipovou sadou Intel® H61 Express a procesormi z radu

uhlopriečkou 50,8 cm (20 palcov), rozlíšením HD+2, podsvietením WLED, webkamerou2 a

Intel® Celeron™ a Intel® Pentium™ a Intel® Core™ 2. a 3. generácie1. Je ideálny pre

sústavou dvoch mikrofónov pre zjednodušenie spolupráce.

zákaznícky orientované miesta, má vysoko lesklý povrch a vhodne umiestnené porty a

Jednoduché nastavenie a používanie. Jednoducho odbaľte, pripojte a pracujte.

konektory. Profesionálny dizajn vynikne bez toho, aby prekážal.

Nepotrebujete sa obťažovať pripojením viacerých kusov hardvéru.

Porty USB 3.0 s bočným prístupom umožňujú pohodlný prístup a rýchly prenos údajov. Plus

Komunikujte zoči-voči a cíťte sa viac v spojení so spolupracovníkmi v kancelárii, v rámci

ďalšie porty USB 2.0 v zadnej časti pre pripojenie všetkých vašich periférnych zariadení.

mesta alebo na opačnej strane zemegule vďaka vstavanej webovej kamere webcam4 a

Celkovo až 6 portov. Porty pre zvukové zariadenia sú umiestnené vzadu aj na bočnej strane

sústave mikrofónov. Webová kamera webcam4 umožňuje aj fotografovanie a umožní vám

pre väčšiu flexibilitu.

okamžite sledovať fotografie a videoklipy.

Vďaka vyhotoveniu „všetko v jednom“ sú všetky porty a konektory pre zariadenia USB,

Najnovšia technológia

Získate štýlovú a výkonnú pracovnú silu pripravenú splniť vaše požiadavky, ktorá neskôr

zvukový výstup, mikrofón a slúchadlá vždy po ruke. Integrovaná čítačka médií 6-v-1 2,3 vám
umožní jednoduchým spôsobom prenášať fotografie, súbory a videá do vášho počítača z
pamäťových kariet rôznych formátov. Podporuje karty Secure Digital (SD, SDHC), MultiMedia
Card, Memory Stick a Memory Stick Pro.

Spolupracujte s kolegami na druhej strane zemegule.

Navrhnuté pre zmenu spolu s vašimi rastúcimi potrebami.
Obsahuje procesory Intel® Core™ 2. a 3. generácie1 a flexibilné možnosti, akými sú
štandardné pevné disky SATA až do 2 TB5,7 alebo tenká zapisovacia mechanika DVD7, pre
splnenie vašich potrieb na skladovanie podnikových údajov a záloh v súčasnosti aj

Zapadne do vášho prostredia

budúcnosti.

Moderný dizajn, ktorý šetrí miesto, uvoľňuje priestor na vašom stole pre prácu s počítačom

Program Norton Internet Security je jedným z viacerých predinštalovaných nástrojov na

bez neporiadku.

zvýšenie produktivity, ktoré máte k dispozícii, takže všetko, čo musíte urobiť, je pomocou

Pracujte pohodlne s LCD displejom s uhlopriečkou 50,8 cm (20 palcov) a vysokým

niekoľkých jednoduchých pokynov zadať základné nastavenia bezpečnosti a správy

rozlíšením4, ktorý umožňuje meniť sklon pre optimálne umiestnenie, ktoré vám pomôže

napájania na svojom pracovnom počítači.

vytvoriť ideálny pracovný priestor. Počítač HP Pro All-in-One 3520 ponúka bezdrôtové

Vyberte si operačný systém, ktorý vyhovuje vašim pracovným nárokom. Vami zvolený

pripojenie do siete pre pohodlné fungovanie bez káblov5,6. Zapadne do vášho pracovného

predinštalovaný a stiahnuteľný softvér vám pomôže k okamžitej produktivite, pričom zahŕňa

prostredia bez toho, aby vytváral neporiadok na pracovnom stole zo spleti káblov, aj vďaka

predplatné nástroja Norton Internet Security8.

voliteľnej internej anténe pre bezdrôtové pripojenie 802.11 Wi-Fi , . Jednoducho zapojte
25

jeden napájací kábel do zásuvky v stene a ste pripravení.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Vyhotovenie

Všetko-v-jednom

Operačný systém

Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Obrazovka

Širokouhlá obrazovka LCD TN s podsvietením WLED a uhlopriečkou 50,8 cm (20 palcov); natívne rozlíšenie 1600 × 900; integrovaná webkamera 1 Mpx s rozlíšením HD (720p), so
zvýšenou citlivosťou pre nízke osvetlenie so sústavou dvoch mikrofónov

Procesor

Intel® Celeron® G550 s grafickou kartou Intel HD Graphics (2,60 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i3-2120 s grafickou kartou Intel HD Graphics 2000 (3,30 GHz,
vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i3-2130 s grafickou kartou Intel HD Graphics 2000 (3,40 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i3-3220 s grafickou
kartou Intel HD Graphics 2500 (3,30 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Pentium® G645 s grafickou kartou Intel HD Graphics (2,90 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Intel® H61

Pamäť

Maximálne 8 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Pamäťové sloty: 2 SODIMM

Vnútorná pamäť

500 GB, maximálne 2 TB, SATA (7 200 ot./min.)

Vymeniteľné médiá

Tenká zapisovačka SATA SuperMulti DVD

Grafika

Integrovaná grafika Intel HD

Zvuk

Zvukový kodek Realtek ALC269; Integrované reproduktory 2.0 (2W x 2); Konektor pre stereoslúchadlá; Vstup pre mikrofón; Zvukový stereovýstup; Integrovaná webkamera 1 Mpx s
rozlíšením HD (720p), so zvýšenou citlivosťou pre nízke osvetlenie a sústavou dvoch mikrofónov

Možnosti komunikácie

Integrovaný radič Realtek RTL8171FH-CG Gigabit Ethernet; Sieťová karta HP WLAN 802.11 b/g/n 1x1 WiFi

Rozširujúce sloty

1 mini PCIe

Porty a konektory

1 čítačka pamäťových kariet 6 v 1; 1 vstup DC; 1 slúchadlá; 1 vstup na mikrofón; 1 RJ-45; 2 porty USB 3.0; 4 porty USB 2.0; 1 výstup pre audio

Vstupná jednotka

Klávesnica HP pre rozhranie USB; Bezdrôtová klávesnica HP s prípojkou USB
Optická myš HP pre rozhranie USB; Bezdrôtová myš HP s prípojkou USB

Softvér

Microsoft Office 2010; s označením CyberLink; CyberLink Media Suite; CyberLink Power Director; Cyberlink Power 2 Go; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink YouCam BE; Norton Internet
Security; HP Recovery Manager; Diagnostika hardvéru HP UEFI; HP Support Assistant (HPSA); HP Magic Canvas 6.0

Zabezpečenie

Otvor na bezpečnostný zámok

Rozmery

50,64 x 10,11 x 39,99 cm
So základným stojanom

Hmotnosť

6,28 kg
Exact weight depends on configuration

Zhoda s normami energetickej Konfigurácie spĺňajúce normu ENERGY STAR®, ktoré sú k dispozícii (len pre operačný systém Windows); Spoločnosť HP registruje svoje produkty pre stolné počítače v registri EPEAT®
Silver (len pre operačný systém Windows). Stav registrácie vo svojej krajine nájdete na www.epeat.net.
efektívnosti
Zdroj

Externý napájací adaptér s účinnosťou 87 %, 120 W: 19 V/4,7 A

Riešenia pre rozšírenie

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

Záruka

Záručný servis u zákazníka, poznámka 1: Jednoročná obmedzená záruka (1-1-1) na mieste predstavuje záručný servis v mieste inštalácie v nasledujúci pracovný deň; Poznámka 2:
záručný servis na komponenty a servisné úkony zahŕňa bezplatnú telefonickú podporu, poznámka 3 Jednoročná záruka so servisom u zákazníka non-stop nie je k dispozícii pre
všetky krajiny. Na výber správnej úrovne služieb pre svoj produkt HP použite nástroj na vyhľadávanie služieb HP Care Pack na stránke: http://www.hp.com/go/lookuptool. Doplňujúce
informácie o službách HP Care Pack pre jednotlivé produkty nájdete na stránke: http://www.hp.com/go/im.

1 Viacjadrová technológia je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Prínos tejto technológie nemôžu využiť všetci zákazníci ani všetky softvérové aplikácie. 64-bitové spracovanie dát na architektúre Intel® vyžaduje

počítačový systém s procesorom, súpravou čipov, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (vrátane 32-bitovej prevádzky) bez systému BIOS
podporujúceho architektúru Intel® 64. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
2 Vyžaduje sa prístup na internet.
3 Nekopírujte materiály chránené autorskými právami. Skutočné rýchlosti sa môžu líšiť. Kompatibilita médií s podporou dvojvrstvového zápisu sa u niektorých DVD prehrávačov a jednotiek DVD-ROM značne líši. Pamätajte, že jednotka
DVD-RAM nedokáže čítať ani zapisovať na jednostranné médiá s kapacitou 2,6 GB/obojstranné médiá s kapacitou 5,2 GB verzie 1.0.
4 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.
5 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
6 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a prístup k internetu. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
7 Pri pevných diskoch sa počíta: 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až do 30 GB (pre stolné počítače pre Windows 7) kapacity systémového disku je vyhradených pre softvér na
obnovenie systému.
8 60-dňová skúšobná doba. Na aktualizácie je potrebný prístup na internet. Prvá aktualizácia je zahrnutá. Na ďalšie aktualizácie sa vyžaduje predplatné. Licenciu na tento softvér vám poskytuje výrobca, platia podmienky príslušnej licenčnej
zmluvy koncového používateľa.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné
záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne
informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text
v tomto dokumente.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať
aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Intel, Core a Pentium sú registrované
ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných
vlastníkov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/desktops
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Náhlavná súprava HP Digital Premium
SE Edition

Náhlavná súprava HP Premium Digital v špeciálnej čiernej edícii prináša pulzujúci výkon s možnosťou pripojenia cez USB.
Pohodlie predstavuje pre túto náhlavnú sadu bojovú úlohu. Okrem toho svojim prelomovým štýlom stavia svoj agresívny
dizajn priamo do vášho hľadáčika.

Číslo produktu: H2C25AA

Systém reproduktorov HP 2.1 Compact

S dvoma satelitnými reproduktormi a jedným subwooferom s rozmerom 10,2 cm (4 palce) naplní tento kompaktný systém
miestnosť bohatým a plným zvukom. Je možné ho zapnúť a vypnúť prostredníctvom ovládania na kábli alebo zapojiť
slúchadlá cez vstavaný konektor, ak nechcete rušiť ostatných.

Číslo produktu: BR386AA

Pevný disk HP 1 TB, 7200 ot./min, SATA
(NCQ/Smart IV) 6Gb/s

Veľkokapacitné disky umožňujú maximalizovať výkon počítačov HP Business a spĺňať požiadavky na ukladací priestor. Pevné
disky Serial ATA (NCQ a Smart IV) 6,0 Gb/s sú k dispozícii v modeloch: 2,5" 7 200 ot./min. – 1 TB, 500 GB** a 2,5" 10 000
ot./min. – 250 GB** a 500 GB**.

Číslo produktu: QK555AA

Lankový zámok HP

Káblový zámok HP Keyed je navrhnutý na používanie so štandardnými otvormi na zámky, ktoré sú používané na notebookoch,
dokovacích staniciach, stolných počítačoch, plochých zobrazovacích paneloch, tlačiarňach alebo projektoroch. Chráňte svoj
cenný IT hardvér s týmto zámkom, ktorý pozostáva z 6,00’ (1,83 m) vinylovým, galvanizovaným káblom z leteckej ocele, ktorý
sa dá umiestniť okolo akéhokoľvek bezpečného objektu a potom sa pripája k počítaču alebo zariadeniu, ktoré chcete zamknúť.
Zámok obsahuje uzamykací mechanizmus stláčacieho tlačidla a unikátny kľúč (dodáva sa aj náhradný kľúč) na odomknutie
kábla. Dodáva sa tiež malý remienok so suchým zipsom, ktorý pomáha spravovať alebo nastavovať dĺžku kábla podľa
umiestnenia a používania.

Číslo produktu: BV411AA

Tenké reproduktory HP napájané cez
USB

Reproduktory napájané z HP Thin USB zabezpečujú bohatý vysokokvalitný zvuk, ktorý ponúka vynikajúce riešenie setero
reproduktora pre komerčných používateľov.

3-ročná záruka, nasledujúci pracovný
deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u
zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov

Číslo produktu: KK912AA

Číslo produktu: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné
záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne
informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text
v tomto dokumente.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať
aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Intel, Core a Pentium sú registrované
ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných
vlastníkov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/hpoptions
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