Komputery, na których można oprzeć działalność firmy
Windows®. Życie bez ograniczeń. HP zaleca system Windows 7.

Komputery HP Compaq seria 6000 Pro
Dzięki sprawdzonej technologii i rozbudowanym funkcjom
komputer HP Compaq 6000 Pro Business dobrze
zaspokaja codzienne potrzeby biznesowe. Komputer, na
którym można oprzeć działalność firmy, to produktywność,
podstawowe funkcje ułatwiające zarządzanie oraz
zabezpieczenia, optymalnie zaspokajające codzienne
potrzeby biznesowe.
Unowocześnij swoją firmę
Zapewnij swojej firmie rozwój dzięki technologii, której
możesz zaufać. Komputer zapewnia dużą wydajność
dzięki zastosowaniu procesorów i zestawu układów firmy
Intel®, Q43 jak również karty graficznej Graphics Media
Accelerator 4500 oraz obsłudze funkcji 3D,
oprogramowania DirectX-10 oraz pamięci DDR3. Obsługa
dwóch monitorów dostępna w standardzie ułatwia
wielozadaniowość, a 4 porty USB i eSATA umieszczone z
przodu pozwalają wykorzystać pełen potencjał
środowiska informatycznego.
Komputer o wyjątkowych parametrach i małym apetycie
na energię
Komputer oferuje funkcje obniżające zużycie energii, takie
jak opcjonalny zasilacz o sprawności 89% oraz
oprogramowanie HP Power Manager 1, które pomaga
określić optymalną równowagę pomiędzy wydajnością i
zużyciem energii.
Łatwa instalacja i zarządzanie
Funkcje zwiększające wydajność planowania, wdrażania i
wymiany komputerów pozwalają usprawnić procesy
biznesowe, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów
operacyjnych i kosztów związanych z infrastrukturą
informatyczną. Można uzyskać dostęp do pakietu
narzędzi do zarządzania klientami, korzystać z cyklu
życia produktu trwającego ponad rok, jednego obrazu

oprogramowania opracowanego z myślą o całej rodzinie
6000 produktów oraz globalnych jednostek
magazynowych, spełniających potrzeby
międzynarodowego przedsiębiorstwa. Procedury
konserwacji są uproszczone dzięki możliwości demontażu
pokrywy bez użycia narzędzi, zastosowaniu gniazd i
wnęk na napędy, jak również wewnętrznych zatrzasków,
zielonych zakładek oraz kolorowego oznakowania kabli i
złączy.
Bezpieczeństwo, które spełnia Twoje oczekiwania
Wbudowany system zabezpieczeń TPM 1.2 pomaga
zabezpieczyć zrealizowane inwestycje, oferując
rozszerzone bezpieczeństwo danych oraz ograniczając
dostęp do systemu poprzez szyfrowanie sprzętowe.
Opcjonalne moduły HP ProtectTools pozwalają dodatkowo
wzmocnić pierwszą linię obrony. Komputer HP Compaq
6000 Pro Business pozwala ograniczyć zużycie energii,
oferuje większą elastyczność i stanowi podstawę dla
dalszego rozwoju technologicznego firmy — to prawdziwy
komputer do zastosowań biznesowych.
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Obudowa

Microtower

System operacyjny

Oryginalny Windows® 7 Professional (32-bitowy)
Oryginalny Windows Vista® Business 32-bitowy
Windows XP Professional (dostępny na podstawie prawa do zmiany wersji z wersji Oryginalny Windows® 7 Professional)
Oryginalny Windows® 7 Home Basic (32-bitowy)
Oryginalny Windows Vista® Home Basic (32-bitowy)

Procesor

Procesory dwurdzeniowe Intel® Celeron®, procesory dwurdzeniowe Intel® Pentium®, procesory Intel® Core™2 Duo oraz procesory czterodzeniowe Intel®
Core™2; Oferta procesorów może się różnić w zależności od regionu

Zestaw układów

Intel® Q43 Express

Pamięć

Od 1 GB do 8 GB pamięci DRAM DDR3-Synch PC3-10600 bez ECC (w konfiguracji jedno- lub dwukanałowej)

Dysk(i) twarde

SATA 3,0 Gb/s, od 250 do 500 GB z NCQ

Nośniki wyjmowalne

Napęd DVD+/-RW LightScribe 16X SuperMulti SATA DVD-ROM

Wnęki rozszerzenia

2 zewnętrzne wnęki 5,25 cala i 1 zewnętrzna wnęka 3,5 cala, 2 wewnętrzne
wnęki 3,5 cala

1 zewnętrzna wnęka 5,25 cala i 1 zewnętrzna wnęka 3,5 cala, 1 wewnętrzna
wnęka 3,5 cala

Gniazda rozszerzeń

1xPCI o pełnej wysokości, 1xPCI Express x16 o pełnej wysokości, 2xPCI
Express x1 o pełnej wysokości

1 niskoprofilowe gniazdo PCI, 1 niskoprofilowe gniazdo PCI Express x16, 2
niskoprofilowe gniazda PCI Express x1

Gniazda pamięci

4 DIMM

Grafika

Zintegrowany akcelerator Intel® Graphics Media Accelerator 4500
Karta graficzna ATI Radeon HD 4650 1 GB DH PCIe x16 lub ATI Radeon HD
3470 256 MB SH PCIe x16

Karta dźwiękowa

Wbudowany podsystem dźwiękowy High Definition Audio z kodekiem Realtek ALC261, głośnik wewnętrzny

Komunikacja

Zintegrowana karta sieciowa Intel® 82567LM Gigabit

I/O porty i zlacza

Z tyłu: 6 portów USB 2.0, 1 port szeregowy, 1 port szeregowy (opcja), 1 port równoległy (opcja), 2 porty PS/2, 1 złącze RJ-45, 1 port VGA, we/wy audio, 1
port Display Port; Z przodu: 4 porty USB 2.0, porty audio

Oprogramowanie

Oprogramowanie opcjonalne, instalowane fabrycznie, tylko w niektórych konfiguracjach: Microsoft® Office 2007 Basic, Microsoft® Office 2007 Personal,
Microsoft® Office 2007 Professional, McAfee Total Protection Anti-Virus z 60-dniową subskrypcją testową, Roxio Creator Business (w wybranych modelach),
Firefox-HP Virtual Browser, Microsoft® Office 2007 Small Business Edition, Microsoft® Internet Explorer, PDF Complete
Tylko w niektórych modelach (brak w modelach z systemem FreeDOS): HP Software Agent, HP Support Assistant, HP Systems Software Manager, HP Vision
Diagnostics, HP Power Manager, HP Backup and Recovery Manager (tylko w systemie Windows z możliwością zmiany wersji na niestandardową instalację
systemu Windows XP), Computrace Enabler for Desktops (w wybranych krajach), oprogramowanie SRS Premium Sound Software do głośników HP Thin USB
Powered (w wybranych modelach), Corel WinDVD (w wybranych modelach), DASH 1.1 Manageability

Urządzenia wejściowe

Standardowa klawiatura HP (USB lub PS/2)
2-przyciskowa mysz optyczna HP z przewijaniem (PS/2 lub USB)

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

17,6 x 43,0 x 37,7 cm

33,7 x 37,8 x 10,0 cm

Zasilanie

Maks. 320 W
Napięcie wejściowe 100–240/115–230 V, 50/60 Hz, 47–63 Hz, aktywny
stabilizator PFC o wysokiej sprawności (89%)

Maksymalnie 240 W
Napięcie wejściowe 100–240/115–230 V, 50/60 Hz, 47–63 Hz, aktywny
stabilizator PFC o wysokiej sprawności (89%)

Gwarancja

Standardowa gwarancja 1-1-1 lub 3-3-3 z serwisem działu usług HP (HP Services). Warunki gwarancji zależą od kraju i/lub modelu.

Small Form Factor

Zintegrowany akcelerator Intel® Graphics Media Accelerator 4500
Karta graficzna ATI Radeon HD 3470 256 MB SH PCIe x16

1 Oprogramowanie HP Power Manager może być niedostępne w niektórych regionach/krajach. Korzystanie z tej aplikacji nie jest konieczne.

© Copyright 2009 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. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym
dokumencie.
Do instalacji systemu Windows 7 i pełnego dostępu do wszystkich jego funkcji może być wymagane uaktualnienie i/lub zakup dodatkowego sprzętu i/lub napędu DVD. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. W zestawie może znajdować się dysk z systemem Windows 7 Professional na wypadek konieczności przeprowadzenia późniejszego uaktualnienia. Użytkownikiem uprawnionym do zmiany wersji
produktu na starszą musi być firma (dotyczy również instytucji rządowych i edukacyjnych), która zamawia rocznie co najmniej 25 systemów klienta o tym samym obrazie instalacji niestandardowej.
Intel, Core i Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft, Windows i Windows Vista są znakami towarowymi przedsiębiorstw z grupy
Microsoft. Windows Vista® jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/desktops
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Zalecane akcesoria i usługi
Zamek HP Business PC Security
Lock

To wygodne urządzenie chroni pokrywę obudowy komputera stacjonarnego przed
otwarciem, a jednocześnie pozwala przymocować komputer do punktu zaczepienia.
Stalowy, zapętlony kabel uniemożliwia odłączenie klawiatury, monitora i urządzeń
peryferyjnych przez niepowołaną osobę.
Numer produktu: PV606AA

Pamięć DIMM HP 2 GB
PC3-10600 (DDR3 -1333 MHz)

Pamięć HP zapewni maksymalną wydajność notebooka. Powiększenie pamięci to
ekonomiczny sposób zwiększenia wydajności systemu bez wymiany procesora.

Numer produktu: AT024AA
Karta graficzna ATI Radeon HD
4650 DP (1 GB) PCIe x16

Karta graficzna ATI Radeon HD 4650 DP (1 GB) PCIe x16 to doskonałe rozwiązanie
dla małych firm lub dużych przedsiębiorstw, w których często organizowane są
wideokonferencje lub obrabiane są obrazy trójwymiarowe.

Numer produktu: VN566AA
Microsoft Office Professional
2007 Activation License —
Zestaw licencji HP bez
nośników

To kompleksowe rozwiązanie pozwala efektywnie zarządzać firmą dzięki funkcjom
śledzenia i współużytkowania informacji oraz tworzenia raportów.

Numer produktu: RZ364A
Klawiatura HP USB PS2
(wodoodporna)

Klawiatura HP USB/PS2 z możliwością mycia doskonale sprawdza się w
środowiskach, w których klawiaturę trzeba zanurzać i czyścić rozpuszczalnikami.

Numer produktu: VF097AA
Trzyletnia gwarancja w miejscu
instalacji, pozwalająca
zatrzymać uszkodzone nośniki,
nie obejmująca monitora
zewnętrznego, pomoc
techniczna dla sprzętu

Zatrzymaj uszkodzone nośniki, aby zutylizować je zgodnie z własnymi standardami
bezpieczeństwa, oraz korzystaj z wysokiej jakości pomocy technicznej HP w miejscu
instalacji lub zdalnie.

Numer produktu: UF360E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

