
Navrhnutý tak, aby bol dostatočne flexibilný pre splnenie vašich požiadaviek
a aby s vami rástol v budúcnosti

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém Windows 7.

Rad stolných počítačov HP Pro 3010
Využite svoj potenciál so stolným počítačom HP Pro 3010
Business. Dostatočne výkonný, aby naplnil vaše
každodenné podnikové požiadavky s dostatočnou
produktivitou, ktorá je vytvorená tak, aby vám umožnila
pozerať sa do budúcna. Získajte už dnes špičkovú
produktivitu a flexibilitu v modernom dizajne.
Flexibilita sa stáva štandardom
Váš biznis sa musí rozvíjať spolu s rastom vášho malého
podniku. Neviete, čo presne budete potrebovať v
budúcnosti. Práve preto je HP Pro 3010 navrhnutý tak, aby
sa rozvíjal s vami. Dostupné porty, sloty a priehradky vám
umožňujú konfigurovať váš počítač tak, aby spĺňal vaše
momentálne potreby a rozširoval vaše možnosti v tom
správnom čase.
Mimoriadna produktivita
S overenými procesormi a čipovou sadou Intel®,
originálnym Windows® 7, podporou dvoch monitorov,
množstvom optických mechaník, pamäťou DDR3 SDRAM
až do 8 GB a podporou RAID (iba mikroveža) je tento
počítač pripravený vtedy keď aj vy. Získate počítač má
naozaj špičkový výkon s množstvom portov, slotov a
priečinkov, ktoré vám pomôžu získať od vášho nového
počítača maximum.
Voľba je na vás
Získajte počítač, ktorý sa perfektne prispôsobí s dvomi
dostupnými štandardizovanými vzhľadmi navrhnutými pre
váš spôsob práce. Vyberte si malý štandardizovaný dizajn
počítača, ktorý šetrí miesto alebo rozšíriteľný mikrovežový
počítač, ktorý poskytuje výkon pre vaše budúce potreby.

Spravte viac s vylepšenými možnosťami
Rozšírte svoje možnosti pomocou zabudovaných funkcií
ako čítačka pamäťových kariet 22-v-1, druhý pevný disk
pre použitie zrkadlenia dát RAID (iba mikroveža), DVD
napaľovačka SuperMulti LightScribe, s ktorou môžete
vypaľovať potlač priamo na LightScribe disky.
Vytvorený na výdrž
Vďaka novátorskému návrhu a vyše 130 000 hodinám
testovania viete, že získate spoľahlivý a trvanlivý stolný
počítač s veľkou výdržou. HP Pro 3010 navyše poskytuje
služby a možnosti podpory, takže môžete využiť váš čas
na zameranie sa na to najdôležitejšie—vaše podnikanie.
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Vyhotovenie Microtower Small Form Factor:

Operačný systém Originálny Windows® 7 Professional 32-bit
Originálny Windows® 7 Professional 64-bitový
Windows XP Professional (k dispozícii prostredníctvom práv na zníženie verzie z originálneho Windows® 7 Professional)
Originálny Windows® 7 Home Premium 32-bit
Originálny Windows® 7 Home Premium 64-bit

Procesor Procesory Intel® Pentium® Dual Core, procesory Intel® Core™2 Duo a Intel® Core™2 Quad; Ponuka procesorov sa môže líšiť podľa oblastnej ponuky

Čipová sada Intel® G43 Express

Pamäť Pamäť DDR3-Synch DRAM PC3-10600 non-ECC s kapacitou 1 GB až 8 GB (jedno- alebo dvojkanálové konfigurácie)

Mechanika (mechaniky) pevného
disku

od 160 do 500 GB SATA 3,0-Gb/s s NCQ

Vymeniteľné médiá SATA DVD+/-RW SuperMulti LightScribe jednotka

Rozširovacie zásuvky 2 externé 13,3 cm (5,25") pozície, jedna externá 8,9 cm (3,5") pozícia, Dve
externé 8,9 cm ( 3,5") pozície

1 externá 13,3 cm (5,25") pozícia, jedna externá 8,9 cm (3,5") pozícia, 1
interná 8,9 cm ( 3,5") pozícia

Rozširujúce sloty 1 slot PCI Express x16 v plnej výške, 3 sloty PCI Express x1 v plnej výške 1 PCI Express s nízkym profilom x16, 3 PCI Express s nízkym profilom x1

Pamäťové sloty 4 moduly DIMM

Obrázky Integrovaná grafická karta Intel® Graphics Media AcceleratorX4500HD
Grafická karta ATI Radeon HD 4650 1GB DH PCIe x16, NVidia GeForce
G210 512MB ATX PCIe x16, NVidia GeForce GT230 1,5 GB PCIe x16

Integrovaná grafická karta Intel® Graphics Media AcceleratorX4500HD
NVidia GeForce G210 512MB PCIe x16

Zvuk Integrovaný zvuk s vysokým rozlíšením s audio kodekom Realtek ALC888

Možnosti komunikácie Integrovaný radič Realtek 8111DL GbE Ethernet

Vstupno-výstupné porty a konektory Zadná strana: 4 USB 2.0, 1 RJ-45, 1 DVI-D, 1 VGA, vstup mikrofónu, audio vstup/výstup; Predná strana: 2 porty USB 2.0, audio porty

Softvér Voliteľný predinštalovaný softvér, len pre niektoré konfigurácie: McAfee Total Protection Anti-Virus so skúšobnou 60 dňovou licenciou, Roxio Easy Media Creator
(vybrané modely), Firefox-HP Virtual Browser, Credential Manager CD (nie je predinštalovaný)
Iba na niektorých modeloch (nie sú súčasťou so systémom FreeDOS): Mozilla Firefox for HP Virtual Solutions, HP Power Manager, HP Backup and Recovery
Manager, Roxio Easy Media Creator 10, Core WinDVD 8, rozdeľovanie pevného disku, McAfee Total Protection Anti-Virus, HP Total Care Advisor, vypnutie USB
portu, Sun Java Runtime Environment, Welcome Center SMB Offers

Vstupné zariadenia Štandardná klávesnica HP USB
2-tlačidlová optická myš s kolieskom HP USB

Rozmery (š x h x v) 18,5 x 41,6 x 38,5 cm 33,9 x 38,7 x 10,1 cm

Zdroj Max. 300 W
Vstupné napätie 90 – 132 / 180 – 264 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 47 – 63
Hz, aktívne PFC

Max. 250 W
Vstupné napätie 90 – 132 / 180 – 264 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 47 – 63
Hz, aktívne PFC

Záruka Chránené prostredníctvom HP Services, vrátanie štandardnej záruky 1-1-0 alebo 1-1-1. Podmienky a ustanovenia sa líšia v závislosti od krajiny a typu.

© Copyright 2009 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 alebo redakčné chyby či
vynechaný text v tejto príručke.
Niektoré funkcie systému Windows 7 môžu vyžadovať špeciálny hardvér. Na inštaláciu systému je potrebná DVD mechanika. Podrobnosti nájdete na adrese http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. V prípade potreby môže byť k dispozícii
aj disk so systémom Windows 7 Professional pre budúcu inováciu. Prechod na predchádzajúcu verziu (downgrade) môžu využiť iba koncoví používatelia z radov firiem (vrátane vládnych alebo vzdelávacích inštitúcií), od ktorých sa očakáva, že
objednajú každoročne aspoň 25 zákazníckych systémov s rovnakým vlastným bitovým obrazom.
Intel, Core a Pentium sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Windows Vista®
je buď registrovaná ochranná známka, alebo ochranná známka Microsoft Corporation v Spojených štátoch alebo iných krajinách.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/desktops
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Odporúčané príslušenstvo a služby

Aktivačná licencia Microsoft
Office Small Business 2007 -
Licencia HP Media-less

Tento nový balík pracovného softvéru obsahuje všetky programy potrebné na
vykonávanie bežných úloh, ktoré šetria čas, zachovávajú poriadok a podieľajú sa
na kvalitnejších zákazníckych službách.

Číslo produktu: RZ366A

Bezpečnostný zámok pre PC HP
Business

Toto praktické zariadenie zabezpečí, že váš stolový osobný počítač zostane presne
tam, kde je – zámkom zabezpečuje kryt šasi k bodu zaistenia. Kábel s oceľovou
slučkou je tiež navrhnutý tak, aby zabránil neoprávnenému odstráneniu klávesnice,
monitora a všetkých periférnych zariadení.

Číslo produktu: PV606AA

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.

Číslo produktu: KK912AA

Pamäť HP 2 GB PC3-10600
(DDR3 1 333 MHz) DIMM

Maximalizujte výkon pracovného počítača s pamäťou HP. Výmena vašej pamäte za
novú je cenovo výhodná cesta pre zvýšenie výkonu systému bez potreby výmeny
procesora.

Číslo produktu: AT024AA

3 roky v nasledujúci pracovný
deň u zákazníka s ponechaním
poškodených médií, okrem
externého monitora a
hardvérovej podpory

Ponechajte si poškodené médium na likvidáciu spôsobom, ktorý spĺňa vaše
bezpečnostné štandardy a dostávajte vysokokvalitnú podporu na mieste aj na diaľku
od spoločnosti HP.

Číslo produktu: UF360E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions


