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Posilnite svoj
pracovný deň so

štýlom

Nechajte počítač Compaq 500B
Microtower, aby so štýlovou efektivitou
povzniesol váš podnik na novú úroveň, a
to za cenu, ktorá nezdolá vašu banku.
Posilnite váš pracovný deň s osvedčenou
technológiou Intel® a rozšíriteľnosťou
navrhnutou tak, aby spĺňala vaše
požiadavky.

Jednoduchý štýl
Úplne nový dizajn Compaq, vytvorený
rovnako pre štýl ako aj pre funkcionalitu,
ktorá je okamžite viditeľná, jednoducho sa
nastavuje a používa. Pohodlný predný
prístup k USB portom a audio portom vám
pomáha prenášať údaje pri každodennej
práci s počítačom. Pustite sa do práce s
naozaj špičkovými predinštalovanými
pracovnými aplikáciami a funkciami, ktoré
potrebujete pre efektívne používanie už od
prvého dňa.

Dôležitá technológia
Riaďte svoj podnik efektívne a zabávajte
sa so stabilným výkonom na ktorý sa
môžete vždy spoľahnúť. Vybavte svoj
podnik osvedčenými procesormi Intel®,
čipovou súpravou a grafickou kartou,
originálnym Windows® 7 Professional,
pevným diskom až do kapacity 500 GB a
až 4 GB DDR 3 SDRAM pamäte.

Dostatočne flexibilný, aby sa
prispôsobil
Prispôsobte si svoj počítač pomocou slotov
PCI Express (PCIe) a voliteľnej optickej
jednotky tak, aby spĺňal vaše podnikové
požiadavky. Prenos a ukladanie údajov je
rýchle a jednoduché vďaka čítačke
pamäťových kariet 6-v-1 HP a SuperMulti
LightScribe DVD zapisovacej jednotke,
ktorá vám umožní vytvoriť popisy v
profesionálnej kvalite priamo na DVD
média LightScribe. Umocnite ešte viac svoj
zážitok s možnosťami, ktoré sú navrhnuté
tak, aby vám pomohli dokončiť prácu, napr.
samostatná grafická karta.

Vytvorený na výdrž
Vďaka vyše 130 000 hodinám testovania
získate spoľahlivý a trvanlivý stolný počítač
s veľkou výdržou.
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Vyhotovenie Microtower

Operačný systém Originálny Windows® 7 Professional 32-bit
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 Basic (32-bit)
Originálny Windows® 7 Starter

Procesor Procesor Intel® Celeron®, procesor Intel® Celeron® Dual Core, procesor Intel® Pentium® Dual Core, procesor Intel® Core™2 Duo; Ponuka procesorov sa môže líšiť
podľa oblastnej ponuky

Čipová sada Intel® G41 Express

Pamäť Pamäť DDR3-Synch DRAM PC3-10600 non-ECC s kapacitou 1 až 4 GB (jedno- alebo dvojkanálové konfigurácie)

Mechanika (mechaniky)
pevného disku

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

Vymeniteľné médiá Jednotka DVD napaľovačky SATA SuperMulti LightScribe

Rozširovacie zásuvky 1 externá 5,25-palcová, jedna interná 3,5-palcová pozícia

Rozširujúce sloty 1 karta PCI plnej veľkosti, 1 karta PCI Express x16 plnej veľkosti, 2 karty PCI Express x1 plnej veľkosti

Pamäťové sloty 2 moduly DIMM

Obrázky Integrovaná grafická karta Intel® Graphics Media Accelerator X4500 HD
Grafická karta NVIDIA GeForce G210 HDMI PCIe x16 alebo ATI Radeon HD 4350 HDMI PCIe x16 (voliteľná)

Zvuk Integrovaný zvuk s vysokým rozlíšením s kodekom Realtek ALC662, zhodný 3D zvuk a kompatibilný zvuk s vysokým rozlíšením

Možnosti komunikácie Nie je dostupné; Integrovaný radič Realtek 8103E 10/100 Ethernet

Vstupno-výstupné porty a
konektory

Zadná strana: 4 USB 2.0, 1 RJ-45, 1 VGA, audio vstup/výstup, mikr. vstup; Predná strana: 2 USB 2.0, audio vstup/výstup

Softvér Voliteľný predinštalovaný softvér, len pre niektoré konfigurácie: Microsoft® Office 2007 Basic, Microsoft® Office 2007 Small Business, Microsoft® Office 2007
Professional, Credential Manager 2.5 pre sériu dx
Iba na niektorých modeloch (nie sú súčasťou so systémom FreeDOS): HP Total Care Manager (nie je dodávaný s FreeDOS)

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

Rozmery (š x h x v) 16,6 x 42,8 x 38,4 cm

Zdroj Max. 300 W
Vstupné napätie 90–264 / 100–240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 47–63 Hz, pasívne 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.
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Odporúčané príslušenstvo a služby

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

Pevný disk HP 500 GB
SATA (NCQ/Smart IV) 3,0
Gb/s

Pevné disky HP Serial ATA maximalizujú výkon pracovných staníc HP
poskytovaním technológií, ktoré splnia vaše narastajúce požiadavky na ukladanie
dát s veľkokapacitnými jednotkami, ktoré poskytujú perfektnú spoľahlivosť a výkon.

Číslo produktu: KW347AA

Intel Gigabit CT Desktop
NIC

Intel Gigabit CT Desktop NIC poskytuje úplné koncové riešenie gigabitovej siete
od serverov až po infraštruktúru s prepínačmi a k stolnému počítaču alebo
pracovnej stanici.

Číslo produktu: FH969AA

Bezdrôtová sieťová karta
HP 802.11 b/g/n PCIe

Odstránením potreby používania sieťových káblov môžete výrazne zvýšiť flexibilitu
pri zmene návrhu pracovnej plochy v prostrediach s bezdrôtovými kanceláriami
alebo pri pridávaní používateľov do existujúcich sietí s bezdrôtovou kartou HP
802.11 b/g/n PCIe.

Číslo produktu: FH971AA

PCI karta HP Firewire IEEE
1394

S kartou Adaptec Fireconnect 2100 Firewire PCI získajte pre váš PC zapojiteľnosť
Firewire. Karta Adaptec 2100 má dva porty na pripojenie vašich aktivovaných
externých zariadení 1394.

Číslo produktu: PA997A

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
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