
Kombinace výkonných technologií nové generace ve
výkonnou, flexibilní a spolehlivou pracovní stanici HP
xw4600 s jedním procesorem byla vyvinuta 
a vyrobena, aby vašemu podniku dodala profesionální
pracovní řešení.

Rozhodně výkonný
Získejte výhodu v produktivitě a splňte více za kratší
dobu. S vynikající cenou a výkonem je pracovní stanice
HP xw4600 cenově dostupným řešením založeným na
nové výkonné čipové sadě Intel® X38 Express a dvou
nebo čtyřjádrových procesorech pro třídu pracovních
stanic. S duálními grafickými rozhraními PCIe x16
Gen2* dodává počítač HP xw4600 až dvakrát větší
výkonový potenciál při používání až 4 displejů 3D
nebo až 6 displejů 2D, než u předchozích
profesionálních grafických rozhraní 2D nebo 3D.
Realizujte úspory ve spotřebě a nákladech za energii
se standardem výkonu zdroje napájení 80 PLUS a
možnostmi splňujícími standard Energy Star® bez
ztráty výkonu.

Skvělá flexibilita
Investice do flexibilních možností třídy pracovních
stanice, rozšiřitelnosti a podpory paměti až 8 GB se
vyplatí. Vysoký pracovní výkon počítače HP xw4600
umožňuje splňovat zvyšující se požadavky
profesionálních aplikací na grafiku a ostatní náročná
data v oblastech, jako jsou mechanický design,
vytváření digitálního obsahu, úpravy videa a dalších. 
S více porty a možnostmi rozšíření než dříve je
jednoduché přidat paměť, periferní zařízení nebo
úložný prostor s přibývajícími požadavky v budoucnu.

Jako všechny pracovní stanice HP, počítač HP xw4600
nabízí design skříně pro jednoduchou obsluhovatelnost
bez nástrojů, software pro vzdálenou správu zdarma 
a volitelný software pro vzdálenou grafiku, které 
umožňují zjednodušovat vaši práci.

Neuvěřitelně spolehlivý
Zaměřte se na své priority a pracujte s opravdovou
důvěrou s ucelenou podporou společnosti HP a její
globální partnerské sítě. Inženýři společnosti HP pracují
na místě s certifikátem ISV pro testování a certifikaci
aplikací, operačního systému a hardwarových
konfigurací, aby aplikace pracovaly lépe, rychle 
a s vyšší spolehlivostí. Pomocí inovativních nástrojů, 
jako je HP Performance Tuning Framework (k dispozici 
zdarma u systémů Microsoft® Windows®), můžete
optimalizovat a umožňovat nejvyšší úroveň výkonu
systému a aplikací při používání počítače HP
Workstation.

Pracovní stanice HP xw4600

Společnost HP doporučuje systém Windows Vista® Business.

Cenově dostupná inovace s výkonem pro více práce

Získejte prostor na práci!

Vážení,

abyste si mohli hned vyzkoušet, jaké to je mít prostor na práci 
s velkorysým monitorem HP TFT LP3065, posíláme Vám ho ve skutečné 
velikosti. Maximální pohodlí Vám poskytne uhlopříčka 30 palců a spojení 
nejlepšího výkonu a zobrazujících funkcí ve své třídě.

Na monitoru oceníte zobrazení 16,7 miliónu barev, kontrastní poměr 
minimálně 1000:1, vysoké a ostré rozlišení až 2560 x 1600 a řadu 
dalších novinek.

Co dalšího Vám monitor TFT LP3065 přináší?

 • design šitý na míru profesionálům
 •  stojan, který umožňuje volně měnit naklonění, rotaci 

a horizontální pozici monitoru
 •  pomocí tří konektorů pro rozhraní Dual Link DVI-D můžete 

k jedinému monitoru připojit až tři různé pracovní stanice

Garance kvality

Můžete počítat s tříletou zárukou na díly a práci, s opravou 
u zákazníka a odezvou následující pracovní den, včetně podsvícení. 
Během záruční doby je objednatelná rozšířená služba výměny do 48 hodin.
 
Vyberte si nejvhodnější pracovní stanice a pracujte efektivněji

Pro práci s počítačovou grafikou potřebujete opravdu výkonný stroj. 
Představujeme Vám pracovní stanici HP xw 4600 s duálním grafickým 
rozhraním PCIe X 16 Gen2, která podávají při práci s několika 
displeji až dvakrát větší výkonný potenciál než u předchozích 
grafických rozhraní.

Pracovní stanice HP xw 4600 Vám kromě dvojnásobného výkonu dále nabízí

 • flexibilní design podle průmyslových standardů
 • spolehlivý výkon aplikací
 • certifikace pro CAD aplikace Autodesk
 • snížení dopadu na životní prostředí

Chcete- li vědět víc nebo si produkt přímo objednat, volejte 
na 386 352 966 nebo 386 352 967. Pro více informací navštivte 
internetové stránky www.xanadu.cz.
 
S pozdravem 

XANADU a.s.
Hewlett-Packard Preferred Partner

Postaráme se o Vaši produktivitu

K Vaší produktivní práci bez starostí o techniku můžeme v XANADU 
přispět našimi 17letými zkušenostmi s dodávkami IT řešení. Dobře 
známe grafické aplikace a jako největší partner Autodesku v ČR 
můžeme doporučit monitory a stanice HP i pro spolehlivou práci 
v nejrozšířenějších 2D a 3D CAD aplikacích.
Ať používáte AutoCAD, Inventor nebo Revit, je HP ta správná záruka 
nejvyššího výkonu.

Apropos záruka - XANADU jako Autorizovaný servisní partner HP se 
o Vás postará i v případě problémů s technikou. A na zvládnutí  
software můžete využít naše Autorizované školicí středisko Autodesk 
či technickou podporu na webu www.cadforum.cz

XANADU - Computer technology


