HP Pro 3130 minitårn-PC
Ytelse og utvidbarhet

Konstruert for å dekke dagens behov og vokse i takt med deg i
morgen. Innebygd fleksibilitet og produktivitet rett ut av esken
vil bringe virksomheten inn i fremtiden.

Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Fleksibilitet innebygd
Sørg for en verdifull ressurs til bedriften med HP Pro
3130 minitårn kontor-PC. Kraftig nok til å håndtere dine
daglige fleroppgavekjøringsbehov og nok innebygd
fleksibilitet til at den kan vokse i takt med deg i
fremtiden. Få produktivitet rett ut av esken og fleksibilitet
i en moderne design i dag.
Imponerende, intelligent ytelse
Intels siste generasjon prosessorer og Intel® H57
Express-brikkesett representerer neste trinn innenfor
raskere flerkjerneteknologi som på en intelligent måte
maksimerer ytelsen i forhold til belastningen. Intel®
Core™ i7-, Core™ i5- og Core™ i3-prosessorene
bygger på avansert teknologi som bidrar til forbedret
fleroppgavekjøring gjennom automatisk bruk av
behandlingskraft der det trengs mest.
Vekst kommer som standard
Virksomheten trenger å utvikles når bedriften vokser. Du
vet ikke nøyaktig hva du trenger i fremtiden. Derfor er
den svært utvidbare HP Pro 3130 minitårn-PC konstruert
for å utvikle seg i takt med deg. Ved hjelp av ledige
porter, spor og rom kan du konfigurere PCen for
dagens behov og senere utvide funksjonaliateten når
tiden er inne for det.

Produktivitet rett ut av esken
Denne PCen er klar til innsats når du er det med nye
Intel®-prosessorer og -brikkesett, et ekte Windows®
7*-operativsystem, støtte for to skjermer 1, en utvalg
optiske stasjoner, en harddisk på opptil 750 GB, opptil
16 GB DDR3 SRAM-minne og RAID-støtte. Og med
forhåndsinstallert programvare som HP ProtectTools
Suite, HP Power Assistant og Norton Internet Security
2011 får du en PC som gjør inntrykk rett fra esken.;
Utvid mulighetene med forhåndskvalifiserte
tilleggsenheter som 22-i-1 mediekortleser, ekstra
harddisk for å utnytte RAID-dataspeiling og SuperMulti
LightScribe DVD-brenner, slik at du kan brenne etiketter
direkte på LightScribe-plater.
Gi bedriften et løft
Ta overføringshastigheter med kompatible enheter til et
nytt nivå med et USB 3.0 SuperSpeed PCIe x1-kort
(tillegg). Forbedre den visuelle opplevelsen med
grafikkort med støtte for DirectX® 2 11.; I tillegg tilbyr
HP Pro 3120-serien service- og kundestøttealternativer,
slik at du kan bruke tiden på det som er viktigst –
forretningsdriften.

HP Pro 3130 minitårn-PC
Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
SPESIFIKASJONER
Formfaktor

Minitårn

Operativsystem

Ekte
Ekte
Ekte
Ekte

Prosessor

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

Brikkesett

Intel® H57 Express

Uttakbare medier

SATA SuperMulti LightScribe DVD-brenner

Grafikk

Integrert Intel HD-grafikk; 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)

Lyd

Realtek ALC888S High Definition-lydkodek.

Kommunikasjon

Integrert Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet

Porter og kontakter

8 USB 2.0; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 SPDIF koaksialutgang; 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1 mikrofoninngang

Inndataenheter

USB økonomitastatur
USB 2-knappers optisk mus med rullefunksjon

Programvare

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

Sikkerhet

Åpning for hengelås; Støtte for Kensington-lås

Mål

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

Vekt

Starter på 7,58 kg

Strøm

300 W aPFC

Utvidelsesløsninger

1 PCIe x16 med full høyde; 3 PCIe x1 med full høyde; 1 mini-PCI; 1 22-i-1 mediekortleser (tillegg)
Én 8,9 cm (3,5"); To 13,3 cm (5,25") ; To 8,9 cm (3,5")

Garanti

Beskyttet av HP Services, inkludert en 1-1-1 standardgaranti. Betingelser og vilkår varierer for ulike land og/eller modeller.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

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

1 Modeller med Intel® Quad-Core-prosessorer har ikke støtte for to skjermer.
2 DirectX® 10 eller nyere krever Windows Vista eller nyere. Windows 7 vil støtte eldre DirectX 9-kort ved bruk av en WDDM v1.0-driver (Vista). DirectX 10 eller nyere krever en WDDM
v1.1-kompatibel (Windows 7) driver.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller
redaksjonelle feil eller utelatelser.
Systemer kan kreve oppgradert og/eller maskinvare som kjøpes separat for å få fullt utbytte av Windows 7-funksjonalitet. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver av Windows 7. Se
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ for nærmere detaljer. En Windows 7 Professional-plate kan følge med for eventuell fremtidig oppgradering. For å kvalifisere for denne
nedgraderingen må sluttbrukeren være en bedrift (inkludert offentlig etat eller utdanningsinstitusjon) og forventes å bestille minst 25 kundesystemer med samme egendefinerte diskbilde (image) i året.
Intel, Core og Pentium er registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Microsoft, Windows og Windows Vista er varemerker for Microsoft-konsernet.
Windows Vista® er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
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Tilbehør og tjenester

HP USB PS2 vaskbart
tastatur

HP USB/PS2 vaskbart tastatur passer meget godt i miljøer som krever at tastaturet
nedsenkes i væske og rengjøres med følgende løsningsmidler: såpe, flytende
oppvaskmidler, ikke-slipende rengjøringsmidler, generelle rengjøringsmidler,
blekemidler, desinfeksjonsmidler, antibakterielle rengjøringsmidler og sykehussprit.
HP USB PS2 vaskbart tastatur gir beskyttelse mot inntrenging av vann og støv i
henhold til kode IP66 definert i IEC-standard (International Electro Technical
Commission) 60529-1 og kode 4X som definert i NEMA-standard (National
Electrical Manufacturers Association) 250. Kode IP66 definert i IEC-standard 60529
betyr at tastaturet er beskyttet mot inntrenging av støv og at høytrykks vannstråler,
uansett retning, ikke vil ha skadelige effekter. Et NEMA 4X-kabinett slik det er definert
i NEMA-standard 250, vil beskytte mot svevestøv, regn, vannsprut og vannsprut fra
slanger. Hvis du vil ha mer informasjon om regulerende standarder, kan du kontakte
din juridiske avdeling.
Produktnummer: VF097AA

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

ATI Radeon HD 4550 DH PCIe x16-grafikkort gir et lavprofil PCI Express x16
grafikktilleggskort basert på ATI RV710-grafikkprosessoren. Bare kompatibel med
modeller med liten formfaktor og mikrotårn.

Produktnummer: SG764AA

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

Få best mulig ytelse fra kontor-PCen med HP-minne. Oppgrader minnet på en
kostnadseffektiv måte for å øke systemytelsen uten å måtte oppgradere prosessoren.

Produktnummer: VH638AA

HP 1 TB SATA
(NCQ/Smart IV)
3,0 GB/s harddisk

HP Serial ATA harddiskstasjoner maksimerer ytelsen til HP kontor-PCer ved å levere
teknologiene du trenger til å dekke behovene for økt lagringsplass, med
høykapasitetsstasjoner som har overlegen pålitelighet og ytelse.

Produktnummer: VU353AA

HP tynne USB-drevne
høyttalere

HPs slanke USB-drevne høyttalere gir en rik kvalitetslyd som sørger for en utmerket
stereohøyttalerløsning for forretningsbrukere.

Produktnummer: KK912AA

3 år, HP maskinvarestøtte
neste virkedag på stedet,
unntatt ekstern skjerm

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en
HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U6578E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

