Računalnik HP Pro All-in-One 3520
Pridobite vse, kar potrebujete, s poslovnim računalnikom HP Pro All-in-One 3520. Ta računalnik je dovolj
zmogljiv, da je kos vsem računalniškim opravilom na delovnem mestu, ter hkrati zanesljiv in cenovno
ugoden. Zagotovite si računalnik z izjemnim videzom, tradicijo kakovosti in zanesljivosti ter vrhunsko
tehnologijo, ki je idealen za vsakdanjo poslovno uporabo.

HP priporoča Windows.
Zmogljivost in eleganca

Preprosta možnost povezovanja in sodelovanja

pozneje širiti svoje zmožnosti skupaj z vašim podjetjem.

Ekonomična, vsestranska naprava je sestavljena iz namiznega računalnika, zaslona HD+2

Dosegajte, presegajte in ohranite zmogljivost z naborom vezij Intel® H61 Express ter

WLED z diagonalo 50,8 cm (20 palcev) in osvetlitvijo od zadaj, spletne kamere2 in dvojnega

procesorji Intel® Celeron™ in družino procesorjev Intel® Pentium™ ter Intel® Core™ druge in

mikrofona, kar omogoča enostavno sodelovanje.

tretje generacije1 po svoji izbiri. Odličen za mesta, obrnjena proti strankam, s sijajnim

Enostavna nastavitev in uporaba. Odstranite embalažo, namestite napravo, jo vklopite in

premazom ter priročno nameščenimi vrati in priključki. Profesionalna oblika izstopa, ne da bi

začnite delati. Nič več težav s priključevanjem več kosov strojne opreme.

vam bila v napoto.

Z osebnim pogovorom, ki ga omogočata vgrajena spletna kamera4 in mikrofon, ustvarite

Stranska vrata USB 3.0 omogočajo priročen dostop in visoke hitrosti prenosa podatkov.

večji občutek povezanosti s sodelavci, ki so v pisarni, na drugi strani mesta ali na drugem

Poleg tega so na zadnji strani na voljo dodatna vrata USB 2.0 za vse povezave z zunanjimi

koncu sveta. Spletna kamera4 omogoča tudi snemanje in takojšnji ogled fotografij in

napravami. Skupno število je šest (6). Vrata za zvok, ki so priročno nameščena ob strani in na

videoposnetkov.

zadnji strani, zagotavljajo večjo prilagodljivost.

Najnovejša tehnologija

Zagotovite si eleganten in zmogljiv računalnik, ki je takoj pripravljen izpolniti vaše potrebe in

Z zasnovo All-in-One so vsa vrata in priključki, vključno z vrati USB ter priključki za izhod
zvoka, mikrofon in slušalke, na dosegu roke. Vgrajeni bralnik medijskih kartic 6-v-12,3
omogoča preprost prenos fotografij, datotek in videoposnetkov v računalnik z različnih vrst
pomnilniških kartic. Podpira kartice Secure Digital (SD, SDHC), MultiMedia Card, Memory Stick
in Memory Stick Pro.

Sodelujte s sodelavci po vsem svetu.

Zasnovan, da se spreminja v skladu z vašimi potrebami.
Procesorji Intel® Core™ druge in tretje generacije1 in prilagodljive možnosti, kot so
standardni trdi diski SATA z velikostjo do 2 TB5,7, ali tanek DVD-zapisovalnik7, izpolnijo vaše
potrebe po shranjevanju in podvojevanju poslovnih podatkov, tako danes kot tudi v
prihodnje.

Prilega se vašemu prostoru

Prednameščeni programi za storilnost in uporabo vključujejo tudi Norton Internet Security, ki

Ekonomična, izboljšana oblika zavzame manj prostora in zagotavlja urejeno uporabo

omogoča nastavitev osnovne zaščite ter upravljanja porabe v vašem poslovnem računalniku

računalnika.

samo v nekaj korakih.

Zaslon LCD z visoko ločljivostjo4, diagonalo 50,8 cm (20 palcev) in možnostjo nagiba

Izberite operacijski sistem, ki ustreza vašemu načinu poslovanja. Izboljšajte storilnost s

zagotavlja udobno delo ter optimalno postavitev, da lahko ustvarite kar najboljše delovno

predhodno nameščeno programsko opremo (oz. takšno, ki jo je mogoče prenesti), vključno z

okolje. Računalnik HP Pro All-in-One 3520 zagotavlja razpoložljivo brezžično omrežje za

naročnino za Norton Internet Security8, po svoji meri.

udobno uporabo brez kablov , . Z notranjo anteno za možnost 802.11 Wi-Fi , se v vaše
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okolje namesti brez nepotrebnih kablov. Vključite en napajalni kabel v stensko vtičnico in
pripravljeni boste na delo.

Računalnik HP Pro All-in-One 3520

HP priporoča Windows.

Lastnosti oblike

All-in-one

Operacijski sistem

Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Prikaz

Širokozaslonski monitor LCD TN z diagonalo 50,8 cm (20 palcev) in osvetlitvijo od zadaj WLED; Izvirna ločljivost 1600 × 900; vgrajena spletna kamera 720p HD za snemanje pri šibki
svetlobi z 1 milijonom slikovnih točk in dvojnim mikrofonom

Procesor

Intel® Celeron® G550 z grafično kartico Intel HD (2,6 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i3-2120 z grafično kartico Intel HD 2000 (3,3 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri);
Intel® Core™ i3-2130 z grafično kartico Intel HD 2000 (3,4 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i3-3220 z grafično kartico Intel HD 2500 (3,3 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2
jedri); Intel® Pentium® G645 z grafično kartico Intel HD (2,9 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Intel® H61

Pomnilnik

Največ 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Pomnilniške reže: 2 SODIMM

Notranji pomnilnik

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

Izmenljivi nosilec podatkov

Tanki DVD-zapisovalnik SATA SuperMulti

Grafika

Vgrajena grafika Intel HD

Zvočna kartica

Kodek Realtek ALC269; Vgrajeni zvočniki poslovnega razreda 2.0 (2 W x 2); priključek za stereo slušalke; vhod za mikrofon; stereo izhod; vgrajena spletna kamera 720p HD za
snemanje pri šibki svetlobi z 1 milijonom slikovnih točk in dvojnim mikrofonom

Komunikacije

Vgrajen gigabitni omrežni krmilnik Realtek RTL8171FH-CG; HP WLAN 802.11 b/g/n 1x1 WiFi

Razširitvene reže

1 mini PCIe

Vrata in priključki

1 bralnik medijskih kartic 6-v-1; 1 vhod DC; 1 izhod za slušalke; 1 vhod za mikrofon; 1 priključek RJ-45; 2 vrat USB 3.0; 4 vrata USB 2.0; 1 izhod za zvok

Vhodna naprava

Tipkovnica HP USB; brezžična tipkovnica HP s ključem USB
Optična miška HP USB; brezžična miška HP s ključem USB

Programska oprema

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

Varnost

Reža za varnostno ključavnico

Mere

50,64 x 10,11 x 39,99 cm
Z osnovnim stojalom

Teža

6,28 kg
Exact weight depends on configuration

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR® (samo za sistem Windows); EPEAT® Silver (samo za sistem Windows), kjer HP registrira komercialne namizne izdelke.
Če si želite ogledati stanje registracije v svoji državi, obiščite spletno mesto na naslovu www.epeat.net.

Napajanje

Zunanji napajalnik, 120 W, 87-odstotno učinkovit: 19 V/4,7 A

Možnosti razširitve

1 mini PCIe 1 13,3 cm (5,25 palca) 1 8,9 cm (3,5 palcev)

Garancija

Opomba o garanciji na kraju uporabe 1: enoletna omejena garancija (1-1-1) zagotavlja podporo na kraju uporabe naslednji delovni dan; Opomba 2: popravilo delov in delo, vključno z
brezplačno neprekinjeno podporo po telefonu. Opomba 3: enoletna garancija na kraju uporabe in delo nista na voljo v vseh državah. Za izbiro ustrezne ravni storitev za izdelek HP
uporabite orodje HP Care Pack Services L ookup Tool na tem naslovu: http://www.hp.com/go/lookuptool. Dodatne informacije o storitvah HP Care Pack za posamezne izdelke so na
voljo na tem naslovu: http://www.hp.com/hps/carepack.

1 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Ni nujno, da bo uporaba te tehnologije koristila vsem uporabnikom oziroma programskim aplikacijam. Za 64-bitno izračunavanje na

arhitekturi Intel® je nujna uporaba računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u, ki ne podpira
arhitekture Intel® 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Učinkovitost delovanja se bo razlikovala glede na nastavitve strojne in programske opreme. Intelov sistem številčenja ni merilo za visoko zmogljivost.
2 Potrebujete dostop do interneta.
3 Ne kopirajte materiala, zaščitenega z avtorskimi pravicami. Dejanske hitrosti se lahko razlikujejo. Združljivost medijev Double Layer je pri nekaterih predvajalnikih DVD za domačo uporabo in pogonih DVD-ROM različna. Opomba: DVD-RAM
ne omogoča branja ali zapisovanja na enostranske medije velikosti 2,6 GB ali na dvostranske medije velikosti 5,2 GB – različica 1.0.
4 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
5 Naprodaj posebej ali kot dodatna funkcija.
6 Potrebujete brezžično dostopno točko in dostop do interneta. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
7 Za trde diske, 1 GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 trilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je dodeljenega do 30 GB prostora na sistemskem disku (za namizne računalnike s
sistemom Windows 7).
8 60-dnevno preizkusno obdobje. Za prejem posodobitev potrebujete dostop do interneta. Prva posodobitev je vključena. Za nadaljnje posodobitve je potrebna naročnina. Proizvajalec vam podeljuje licenco za uporabo te programske opreme
pod pogoji licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za
HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega
jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8 sistemi morda
potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/. Intel, Core in Pentium
so registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.Več

informacij na www.hp.eu/desktops
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HP priporoča Windows.

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Slušalke HP Digital Premium SE Edition

Črne digitalne slušalke HP Premium posebne izdaje zagotavljajo neverjetno učinkovitost delovanja prek digitalne povezave
USB. Te dinamične slušalke odlikuje tudi udobna uporaba. Poleg tega boste z njihovim sodobnim slogom videti izjemno.

Številka izdelka: H2C25AA

Sistem zvočnikov HP 2.1 Compact

Z dvema zvočnikoma in 4-palčnim nizkotonskim zvočnikom (10,2 cm) zapolni prostor z bogatim in polnim zvokom. Uporabite
lahko žični daljinski upravljalnik za vklop/izklop sistema in priključek za slušalke za zasebno poslušanje.

Številka izdelka: BR386AA

Trdi disk HP 1 TB (7200 obr/min) SATA
(NCQ/Smart IV) 6 Gb/s

Zagotovite večjo učinkovitost poslovnih računalnikov HP in omogočite shranjevanje po svoji meri z visokozmogljivimi pogoni.
Na voljo so naslednji modeli trdih diskov Serial ATA (NCQ in Smart IV) 6,0 Gb/s: 2,5-palčni 7,2 K – 1TB, 500 GB** in 2,5-palčni
10 K - 250 GB** in 500 GB.**

Številka izdelka: QK555AA

Ključavnica HP Keyed Cable

Ključavnica za kabel na ključ HP je oblikovana za uporabo z režami, ki so izdelane v skladu z industrijskimi standardi, na primer
režami v prenosnem računalniku, združitveni postaji, namiznem računalniku, ploskem zaslonu, tiskalniku ali projektorju.
Zaklenite dragoceno strojno opremo s ključavnico, ki je sestavljena iz 1,83 m (6 palcev) pocinkanega jeklenega kabla,
prevlečenega z vinilom, ki se ovije okoli katerega koli zavarovanega predmeta in se nato pritrdi na računalnik ali napravo, ki jo
želite zakleniti. Ključavnico odklenete z mehanizmom zaklepanja s pritiskom na gumb in enoličnim ključem (priložen je tudi
rezervni ključ), s katerim lahko odklenete kabel. Priložen je tudi majhen trak Velcro, s katerim lahko prilagodite dolžino kabla.

Številka izdelka: BV411AA

Tanki zvočniki HP z napajanjem prek
USB

HP-jevi tanki zvočniki, ki se napajajo prek vrat USB, imajo bogat in visokokakovosten zvok, zato so odlična stereo rešitev za
poslovne uporabnike.

3-leta naslednji delovni dan na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni tehnik
podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo

Številka izdelka: KK912AA

Številka izdelka: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za
HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega
jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8 sistemi morda
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