
Komputer HP Compaq Pro 6300 Small Form
Factor
Wysoka wydajność komputera. HP Compaq Pro 6300 Small Form Factor to wszechstronny i silny
komputer oferujące wybór opcji zabezpieczeń i rozszerzeń, które pomogą Twojej firmie w rozwoju.

HP zaleca systemWindows.

Sprawdzona wydajność, inteligentna konstrukcja
Większa wydajność z nowym zestawem układów Intel® Q75 Express oraz rodziną

procesorów Intel® Core™ trzeciej generacji. W pełni wykorzystaj możliwości bogatych

graficznie aplikacji ze zintegrowaną kartą graficzną Intel® HD.

Różnorodne opcje rozszerzeń dla gniazd PCI i PCI Express umożliwiają obsługę szerokiej

gamy kart akcesoriów. Duża szybkość przesyłania danych dzięki nowym portom USB 3.0.

System umożliwia konfigurację z maks. 32 GB pamięci DDR3-1600 SDRAM. Konfiguracje

wielonapędowe umożliwiają podwojenie pojemności dysków lub oferują wygodne

rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych.

Większa produktywność dzięki niezależnej obsłudze dwóch monitorów. Po zainstalowaniu

oddzielnej opcjonalnej karty graficznej HP Compaq Pro 6300 Small Form Factor może

obsługiwać nawet cztery niezależne monitory.

Dostęp do głównych podzespołów dzięki możliwości beznarzędziowego demontażu

pokrywy, gniazd i wnęk na napędy. Błyskawiczna wymiana podzespołów dzięki zatrzaskom,

szynom i kolorystycznie zorganizowanym kablom i złączom wewnątrz komputera.

Uproszczone zarządzanie
Ochrona danych przedsiębiorstwa dzięki posiadającemu certyfikat HP, wbudowanemu

układowi Trusted Platform Module (TPM). Możliwość wyłączenia portów USB i gniazd dla

dodatkowego zabezpieczenia.

HP BIOS i Intel® Standard Manageability ułatwiają zarządzanie flotą komputerową dzięki

funkcjom kontroli i rozwiązywania problemów.

Co najmniej 15-miesięczny okres stabilności platformy umożliwia długofalowe planowanie,

utrzymuje spójność środowiska pracy i pomaga ograniczyć koszty pomocy technicznej.

Nagradzany program wsparcia i pomocy technicznej ze standardową, 3-letnią gwarancją

ograniczoną HP. Dodatkowe gwarancje są dostępne w ramach pakietu usług HP Care Pack.

Oszczędność energii, mniejszy wpływ na
środowisko
Komputery HP pozwalają obniżyć koszty operacyjne i ogólny wpływ ekologiczny: Zgodność

z normą ENERGY STAR® i EPEAT ® Gold, bez zawartości związków BFR/PCW (z wyłączeniem

zewnętrznych urządzeń peryferyjnych i kabli).

Łatwa optymalizacja i oszczędność zużycia energii komputera dzięki oprogramowaniu HP

Power Assistant umożliwiającemu ustalenie własnego harmonogramu przełączania

komputera na tryb oszczędnościowy.
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Obudowa Small Form Factor

System operacyjny Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 32

Procesor Intel® Core™ i5-3570 z układem graficznym Intel HD Graphics 2500 (3,4 GHz, 6 MB pamięci podręcznej , 4 rdzenie); Intel® Core™ i5-3470 z układem graficznym Intel HD Graphics
2500 (3,2 GHz, 6 MB pamięci podręcznej , 4 rdzenie); Intel® Core™ i3-2130 z układem graficznym Intel HD Graphics 2000 (3,4 GHz, 3 MB pamięci podręcznej , 2 rdzenie); Intel® Core™
i3-2120 z układem graficznym Intel HD Graphics 2000 (3,3 GHz, 3 MB pamięci podręcznej , 2 rdzenie); Intel® Pentium® G870 z układem graficznym Intel HD Graphics (3,10 GHz, 3 MB
pamięci podręcznej , 2 rdzenie); Intel® Pentium® G860 z układem graficznym Intel HD Graphics (3.0 GHz, 3 MB pamięci podręcznej , 2 rdzenie); Intel® Pentium® G640 z układem
graficznym Intel HD Graphics (2,8 GHz, 3 MB pamięci podręcznej , 2 rdzenie); Intel® Celeron® G550 z układem graficznym Intel HD Graphics (2,60 GHz, 2 MB pamięci podręcznej , 2
rdzenie); Intel® Celeron® G540 z układem graficznym Intel HD Graphics (2,50 GHz, 2 MB pamięci podręcznej , 2 rdzenie); Intel® Celeron® G460 z układem graficznym Intel HD Graphics
(1,80 GHz, 1,5 MB pamięci podręcznej , 1 rdzeń)

Zestaw układów Intel® Q75 Express

Pamięć Maksymalnie 32 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Gniazda pamięci: 4 DIMM

Wewnętrzna pamięć masowa 250 GB, maksymalnie 1 TB, SATA (7200 obr./min)
maksymalnie 320 GB, SATA SED (7200 obr./min)
120 GB, maksymalnie 128 GB, Napęd Solid State SATA
maksymalnie 256 GB, Samoszyfrujący dysk Solid State Drive SATA;

Nośniki wyjmowalne Napęd DVD-ROM SATA; Nagrywarka DVD typu SuperMulti z interfejsem SATA

Grafika Zintegrowany układ graficzny Intel HD; Karta graficzna AMD FirePro 2270 (512 MB); Karta graficzna AMD Radeon HD 6350 (512 MB); Karta graficzna AMD Radeon HD 7450 (1 GB)

Karta dźwiękowa Podsystem dźwiękowy HD z kodekiem Realtek ALC221 (wszystkie porty stereo)

Komunikacja Karta sieciowa Intel 82579LM Gigabit (w standardzie); Karta sieciowa Intel Gigabit CT Desktop PCIe x1 (opcjonalnie); Karta sieciowa HP 802.11 b/g/n PCIe x1 (opcjonalnie)

Gniazda rozszerzeń 1 niskoprofilowe gniazdo PCI; 2 niskoprofilowe gniazdo PCIe x1; 1 niskoprofilowe gniazda PCIe x16

Porty i złącza 4 porty USB 3.0; 6 portów USB 2.0; 2 porty PS/2; 1 port VGA; 1 złącze DisplayPort; 1 port szeregowy; 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 1 port RJ-45; 1 gniazdo słuchawek; 1 gniazdo
mikrofonowe;

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

Oprogramowanie Pakiet Microsoft® Office Starter: niepełne wersje programówWord i Excel® z funkcjami reklamowymi. Brak programów PowerPoint® i Outlook®. Kup pakiet Office 2010, aby w pełni
korzystać z wszystkich funkcji; Adobe Flash Player; Wyszukiwarka Ask; Microsoft Advantage Program; HP Marketplace; HP Wallpaper; Microsoft Security Essentials; PDF Complete
Corporate Edition; WinZip Basic; Wyszukiwarka Yahoo; Pomoc i obsługa techniczna HP; HP Recovery Manager; HP Support Assistant

Bezpieczeństwo Moduł Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Silne zabezpieczenie Stringent Security (przez BIOS); Wyłączanie portu SATA (przez BIOS); Blokada dysku; Włączanie/wyłączanie portu
szeregowego, równoległego, USB (przez BIOS); Opcj. fabryczne wyłączenie portu USB (możliwość konfiguracji przez użytkownika przez BIOS); Sterowanie uruchamianiem z nośników
wymiennych i zapisem na nośnikach wymiennych; Hasło zasilania (przez BIOS); Hasło konfigurowania (przez BIOS); Zamek/czujnik pokrywy HP Solenoid; Obsługa blokady obudowy i
zamków z kablem

Wymiary 33,8x37,9x10 cm

Waga Od 7,6 kg

Spełniane normyw zakresie
sprawności energetycznej

Dostępne są konfiguracje zgodne z normą ENERGY STAR® i certyfikatem EPEAT®, gdzie HP rejestruje swoje produkty komercyjne. Status rejestracji w danym kraju jest dostępny na
stronie www.epeat.net.

Zasilanie Zasilacz 240 W w standardzie, aktywny stabilizator PFC; Zasilacz 240 W o sprawności 90%, aktywny stabilizator PFC

Rozszerzenia 1 niskoprofilowe gniazdo PCI; 2 niskoprofilowe gniazdo PCIe x1; 1 niskoprofilowe gniazda PCIe x16 Jeden 8,9 cm (3,5"); Jeden 13,3 cm (5,25") Jeden 8,9 cm (3,5")

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

© Copyright 2012 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. Niniejszy dokument nie może być
interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

W niektórych edycjach Windows 8 niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może
wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-PL/. Intel, Core i
Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki
towarowe są własnością odpowiednich firm.Więcej informacji znajdziesz pod adresemwww.hp.eu/desktops
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Klawiatura standardowa HP CCID
Smart Card

Klawiatura HP z czytnikiem kart procesorowych zapewnia większy poziom bezpieczeństwa, uproszczenie dostępu i
ograniczenie kosztów związanych z zarządzaniem sieciami dzięki uniemożliwieniu nieautoryzowanego dostępu do
komputerów i sieci.

Numer produktu: BV813AA

Cyfrowy zestaw słuchawkowy HP
Business

Lekkie i wygodne cyfrowe słuchawki HP Business są idealne do centrów telefonicznych, zadań wymagających częstego
korzystania z telefonu lub typowego użycia podczas pracy przy biurku. Elastyczna konstrukcja nagłowna obejmuje lekką
wyściółkę, pełnowymiarowe nauszniki skórzane i mocowany wysięgnik mikrofonu.

Numer produktu: QK550AA

HP Virtual Rooms (do 15 osób na 1
spotkaniu) — licencja

Łączność z dowolnego miejsca oferującego dostęp do Internetu zapewnia możliwość prowadzenia spotkań zespołów,
spotkań informacyjnych dla klientów i szkoleń za pośrednictwem jednej , wygodnej lokalizacji dostępnej online.

Numer produktu: WF723A

Karta graficzna NVIDIA NVS 300 PCIe
x16 512 MB

Karta graficzna NVIDIA NVS 300 PCIe to niskoprofilowa, dwumonitorowa karta graficzna, oferująca wieloekranowe funkcje
następnej generacji do obsługi profesjonalnych aplikacji biznesowych i komercyjnych.

Numer produktu: BV456AA

3 lata, serwis w następnym dniu
roboczym, w miejscu instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w
następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP

Numer produktu: U6578E

© Copyright 2012 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. Niniejszy dokument nie może być
interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

W niektórych edycjach Windows 8 niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może
wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-PL/. Intel, Core i
Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki
towarowe są własnością odpowiednich firm.Więcej informacji znajdziesz pod adresemwww.hp.eu/hpoptions
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