HP Compaq Business Desktop d330 series

Řada počítačů HP Compaq Business Desktop d330
přináší poslední osvědčenou technologii spolu
s vyváženou cenou a výkonem vyhovující všem
výpočetním požadavkům ve vaší společnosti. Modely
HP Compaq d330 splňují požadavky na průmyslovou
kompatibilitu, snadnou integraci, přizpůsobitelnost
v konfiguraci, volbu silných kancelářských aplikací
a zvýšenou užitnou hodnotu vše při zachování nejlepší
hodnoty pro zákazníky.
• vyvážená cena a výkon pro vynikající hodnotu:
na standardech založená
podniková výpočetní
technika a řešení, která zákazníkovi poskytují
vynikající hodnotu a usnadňují správu za nejnižší
pořizovací cenu.
• nejnovější procesor a chipset od společnosti Intel:
Počítače HP Compaq d330 používají nový chipset
Intel 865G a nejnovější procesory Intel® Pentium® 4 s
technologií HyperThread. Spolu tyto vyspělé
technologie umožňují rychlé zpracování výpočetních
úkolů na pozadí a minimalizují vliv služeb na pozadí
jako je antivirová kontrola na činnost koncového
uživatele.
• nejmodernější high-tech technologie: HP Compaq
d330 obsahuje paměti DDR-Synch DRAM, moderní
komunikační rozhraní USB 2.0, kontrola spolehlivosti
disku SMART, USB, drive key (disk na klíči),
zdokonalené zabezpečení šasi a podporu
gigabitového síťování se standardem Ethernet NIC.
• tři nová konstrukční provedení: počítače HP Compaq
d330 přicházejí s možností výběru ze tří konstrukčních
provedení: nové slim tower, desktop a microtower.

Konstrukce přinášejí zvýšenou užitnou hodnotu,
rozšiřitelnost, vylepšené ID spolu s volitelnou
disketovou mechanikou.
• volba operačního systému: počítače HP Compaq
d330 nabízejí pro vaše pracovní prostředí možnost
volby z předinstalovaného operačního systému
Microsoft zahrnující Microsoft® Windows® ® Home,
Windows XP Professional, Windows 2000, nebo
operační systém Linux.
• nainstalované programy: počítače HP Compaq d330
mohou být dodány s dalšími předinstalovanými
programy jako jsou Microsoft® Office® XP Small
Business a Professional podle vašich požadavků.
• rozšiřitelnost pro budoucí potřeby: Přizpůsobte si
výpočetní schopnosti které potřebujete pro vaši činnost
z
nabídky
procesorů,
konfigurací
pamětí
a volbou dalších komponent.
• integrovaná grafika Intel a multimédia: HP Compaq
d330 obsahuje grafiku Intel Extreme 2, integrovaný
zvuk, zabudovaný reproduktor a možnost volby
CD-ROM, CD-RW, Combo, DVD-ROM nebo DVD
+RW.
• zobrazovací zařízení a další příslušenství:
Kompatibilní řešení zobrazení od HP zahrnují široké
spektrum CRT a plochých monitorů. Nabídka zahrnuje
i rozšiřující multimediální a úložná zařízení.
• služby a podpora: Počítače HP Compaq d330 jsou
podporovány robustním servisem stejně jako
podporou.
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HP Compaq Business Desktop d330 series
Technická data

microtower

desktop

Chipset

Intel® 865G

Procesory

Intel Celeron, 128KB 400-MHz L2 cache pracující na 2.0 až 2.4-GHz

slim tower

Intel Pentium 4, 512KB 533-MHz L2 cache pracující na 2.4 až 3.06-GHz
Intel Pentium 4, 512KB 800-MHz L2 cache HyperThread pracující na 2.4 až 3.0-GHz
PamûÈ

128, 256, 512-MB nebo 1-GB DDR-Synch DRAM PC2100, PC2700 a PC3200
(konfigurace single channel a dual channel)

Maximální pamûÈ

4-GB DDR-Synch DRAM

Hard disk

40 až 160-GB SMART III Ultra ATA/100

Vymûnitelná média

1.44 MB disketová jednotka, USB HP Drive-Key, jednotka Zip 250, 48X CD-ROM mechanika,
48X/24X/48X CD-RW mechanika, 16X/40X DVD-ROM s +R Read a 48X/24X/48X/16X Combo
CD-RW/DVD-ROM mechanika

Roz‰iﬁující oddíly

Roz‰iﬁující sloty

2 vnější 5.25"

2 vnější 5.25"

1 vnější 5.25"

2 vnější 3.5"

1 vnější 3.5"

1 vnější 3.5"

2 vnitřní 3.5"

2 vnitřní 3.5"

1 vnitřní 3.5"

1 AGP 8X (plná výška a délka), 3 PCI 2.3v (plná délka)

1 AGP 8X (nízký profil),
3 PCI (nízký profil) nebo 2 PCI

(plná výška) (pokud je použita rozšiřující karta)
PamûÈové sloty

4 DIMMS

Grafika

Intel Extreme Graphics 2 (integrovaná s chipsetem Intel 865G)

Zvuk

integrovaný SoundMax Digital AC97 se zabudovaným reproduktorem

Komunikace

integrovaný Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet pro HP

I/O porty a konektory

4 USB 2.0, 1 standardní sériový port 1 volitený sériový port, 1 paralelení port, 2 PS/2,
1RJ-45, 1 VGA, audio vstup/výstup

Pﬁední konektory a I/O porty

2 USB 2.0, konektory pro sluchátka a mikrofon

Vstupní zaﬁízení

klávesnice, 2-tlačítková myš s rolovacím kolečkem

Operaãní systém

Windows XP Professional SP1, Windows XP Home SP1, Windows 2000 SP3, Mandrake 9.1 Linux – Light

Zabezpeãení

v základu zámek Kensington a bezpečnostní smyčka, volitelný bezpečnostní zámek, volitelný port , ochranná závora (ochraňuje
zadní I/O zařízení a zadní USB porty), volitelný zámek a senzor na kryt, porty USB 2.0 lze zakázat z BIOSu.

Rozmûry (Hx·xV)

14.5 x 6.88 x 16.31 palců

5.45 x 15.25 x 17.95 palců

3.95 x 14.4 x 15.1 palců

36.8 x 17.5 x 41.4 cm

13.8 x 38.7 x 45.6 cm

10 x 36.5 x 38.3 cm

Napájení

240 wattů

240 wattů

185 wattů

Záruka

3-1-1

Další informace o počítačích HP Business Desktop PCs naleznete na internetových
stránkách www.hp.cz
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