HP Pro 3130 minitower pc

Prestaties en uitbreidingsmogelijkheden

Ontworpen om nu in uw behoeften te voorzien en straks met u
mee te groeien. Ingebouwde flexibiliteit en productiviteit direct
uit de doos om ook in de toekomst aan uw behoeften te
voldoen.

Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
Ingebouwde flexibiliteit
De HP Pro 3130 minitower Business pc is een
waardevolle aanwinst voor kleine bedrijven. Voldoende
kracht om nu te voorzien in de dagelijkse
multitaskingbehoeften en genoeg ingebouwde
flexibiliteit om de pc in de toekomst uit te breiden.
Productiviteit en flexibiliteit direct uit de doos en een
moderne uitstraling.
Indrukwekkende, intelligente prestaties
Intel's nieuwste processoren en de Intel® H57 Express
chipset vertegenwoordigen de volgende fase in snellere
multi-core technologie die de prestaties intelligent
optimaliseert en aanpast aan de werklast. Intel®
Core™ i7, Core™ i5 en Core™ i3 processoren bevatten
geavanceerde technologie die de processorkracht
automatisch daar gebruikt waar dat het meest nodig is
om beter te multitasken.

Direct uit de doos productief
De pc is klaar voor gebruik met de nieuwste Intel®
processoren and chipset, een legitiem Windows® 7*
besturingssysteem, ondersteuning voor twee monitoren
1, keuze uit diverse optische drives, een vaste schijf tot
750 GB, tot 16 GB DDR3 SRAM-geheugen en
RAID-ondersteuning. Met voorgeïnstalleerde software
zoals HP ProtectTools suite, HP Power Assistant en
Norton Internet Security 2011 beschikt u over een pc
die direct uit de doos uitstekend werkt.; De
functionaliteit kan worden uitgebreid met
gekwalificeerde opties zoals de 22-in-1 medialezer, een
tweede vaste schijf om de RAID datamirroring
functionaliteit te gebruiken of een SuperMulti LightScribe
drive om labels direct op LightScribe discs te branden.

Geef uw bedrijf een krachtige impuls
Compatibele apparaten bereiken veel hogere
overdrachtssnelheden met een optionele USB 3.0
Groei is een standaardkenmerk
Uw bedrijf groeit en de bedrijfsbehoeften veranderen. U SuperSpeed PCIe x1 kaart. Verbeter de videobeleving
met grafische kaarten die DirectX® 2 11 ondersteunen.;
weet niet precies wat u in de toekomst nodig zult
De HP Pro 3130 serie biedt diverse service- en
hebben. Daarom is de zeer uitbreidbare HP Pro 3130
supportopties, zodat u meer tijd overhoudt voor het
minitower ontworpen om met u mee te groeien. Vrije
belangrijkste – uw bedrijf.
poorten, slots en inbouwplaatsen maken het mogelijk
de pc nu naar behoefte te configureren en de capaciteit
uit te breiden als dat nodig is.
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SPECIFICATIES
Model

Minitower

Besturingssysteem

Legitieme
Legitieme
Legitieme
Legitieme

Processor

Intel® Core™ i7-870 Processor (2,93 GHz, totaal 8 MB cache); Intel® Core™ i5-760 Processor (2,80 GHz, totaal 8 MB cache); Intel® Core™ i5-750
Processor (2,66 GHz, totaal 8 MB cache); Intel® Core™ i5-650 Processor (3,20 GHz, totaal 4 MB cache); Intel® Core™ i3-560 Processor (3,32 GHz, totaal
4 MB cache); Intel® Core™ i3-550 Processor (3,20 GHz, totaal 4 MB cache); Intel® Pentium® dual-core G6950 Processor (2,80 GHz, totaal 3 MB cache)

Chipset

Intel® H57 Express

Verwisselbare media

SATA SuperMulti LightScribe dvd-writer

Video

Geïntegreerde Intel HD video; ATI Radeon HD 5450 (512 MB); NVIDIA GeForce G405 (1 GB); NVIDIA GeForce GT420 (2 GB); NVIDIA GeForce GT440
(1,5 GB); ATI Radeon HD 6450 (1 GB); ATI Radeon HD 6570 (2 GB)

Audio

Realtek ALC888S high-definition audio codec.

Communicatie

Geïntegreerd Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet

Poorten en connectoren

8 USB 2.0; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 SPDIF coax-uitgang; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 microfooningang

Invoerapparaten

USB Value toetsenbord
2-knops optische scrollmuis (USB)

Software

Microsoft Office 2010 Professional; Microsoft Office Home and Business 2010; Microsoft Office Starter 2010; Roxio Creator Business 10 HD; Corel WinDVD
8; Norton Internet Security 2011; 2008 Intel Matrix Storage Manager; HP Power Assistant; HP ProtectTools suite SMB

Beveiliging

Oog voor hangslot; Geschikt voor Kensington-slot

Afmetingen

18,5 x 41,6 x 38,5 cm

Gewicht

Vanaf 7,58 kg

Voeding

300-Watt aPFC

Uitbreidingsoplossingen

1 volle-hoogte PCIe x16; 3 volle-hoogte PCIe x1; 1 mini-PCI; 1 22-in-1 mediakaartlezer (optioneel)
Eén 8,9-cm (3,5-inch); Twee 13,3-cm (5,25-inch) ; Twee 8,9-cm (3,5-inch)

Garantie

Ondersteund door HP Services met een 1-1-1 standaardgarantie. Voorwaarden variëren per land en/of model.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 64-bits
Professional 32-bits
Home Premium 64-bits
Home Basic 64

1 Modellen met Intel® quad-core processoren bieden geen ondersteuning voor twee monitoren.
2 DirectX® 10 of hoger vereist Windows Vista of later. Windows 7 ondersteunt oudere DirectX 9 adapters bij gebruik van een WDDM v1.0 (Vista) driver. DirectX 10 of hoger vereist een
WDDM v1.1 (Windows 7) compatibele driver.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor
technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van
Windows 7. Meer informatie vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Schijf met Windows 7 Professional desgewenst bijgeleverd voor toekomstige upgrades. Alleen zakelijke
eindgebruikers (inclusief overheids- en onderwijsinstellingen), die jaarlijks minstens 25 klantsystemen met dezelfde aangepaste image bestellen, komen in aanmerking voor deze downgrade.
Intel, Core en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation en haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken
van de Microsoft® groep. Windows Vista® is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.
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Accessoires en services

HP USB PS2 afwasbaar
toetsenbord

Het HP USB/PS2 afwasbare toetsenbord is ideaal voor omgevingen waar
toetsenborden regelmatig met een van de volgende oplosmiddelen moeten worden
gereinigd en ondergedompeld. zeep, afwasmiddel, niet-schurende
reinigingsmiddelen, universele reinigingsmiddelen, bleekmiddel, disinfecterende of
antibacteriële reinigingsmiddelen en ontsmettingsalcohol. Het HP USB PS2
afwasbare toetsenbord is beschermd tegen binnendringend water en stof volgens
code IP66 in IEC (International Electro Technical Commission) standaard 60529-1 en
code 4X in NEMA (National Electrical Manufacturers Association) standaard 250.
De code IP66 die is gedefinieerd in IEC standaard 60529 betekent dat het
toetsenbord beschermd is tegen binnendringend stof en dat waterstralen onder hoge
druk vanuit elke richting geen schadelijk effect hebben. Een NEMA 4X behuizing
zoals gedefinieerd in NEMA standaard 250 biedt bescherming tegen opwaaiend
stof, regen, opspattend water en gerichte waterstralen. Raadpleeg uw juridische
afdelin
Bestelnr.: VF097AA

ATI Radeon HD 4550
(512-MB) DH PCIe x16
grafische kaart

De ATI Radeon HD 4550 DH PCIe x16 grafische kaart is een laag-model PCI Express
x16 add-in kaart die is gebaseerd op de ATI RV710 grafische processor. Alleen
compatibel met Small Form Factor en microtowermodellen.

Bestelnr.: SG764AA

HP 4 GB PC3-10600
(DDR3 1333-MHz) DIMM

HP geheugen optimaliseert de prestaties van de Business pc. Upgraden van het
geheugen is een kosteneffectieve methode om de systeemprestaties te verhogen
zonder de processor te upgraden.

Bestelnr.: VH638AA

HP 1-TB SATA
(NCQ/Smart IV) 3-Gb/s
vaste schijf

HP Serial ATA vaste schijven optimaliseren de prestaties van HP Business pc's met
technologie die voorziet in de groeiende opslagbehoeften en schijven met hoge
capaciteit, superieure betrouwbaarheid en prestaties.

Bestelnr.: VU353AA

HP thin USB-gevoede
luidsprekers

De HP Thin USB-gevoede luidsprekers produceren een rijk geluid van hoge kwaliteit
en vormen een ideale stereo luidsprekeroplossing voor zakelijke gebruikers.

Bestelnr.: KK912AA

3 jaar HP onsite HW
support op volgende
werkdag, exclusief
externe monitor

Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 3 jaar recht op onsite
reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U6578E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.eu/supportassistant

