HP Pro 3130 pc med lille formfaktor
Lille formfaktor. Masser af kraft.

Designet til at være fleksibel nok til at opfylde dine behov i dag
og vokse sammen med dig i morgen

Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
Effektiv og fleksibel
Spar plads, uden at det går ud over ydelsen.
Når du har brug for meget bordplads - eller der næsten
ikke er noget - er den stærke og pladsbesparende HP
Pro 3130 Small Form Factor pc et rigtigt godt valg.
Denne pc, der kun er halv så stor som almindelige
mini-tower pc'er, har fuld pc-ydelse. Den intelligente,
multi-core teknologi i Intel® Core™-processorerne
hjælper multitasking-applikationer ved at tildele
behandlingskraft der, hvor der er mest brug for den.
Intet rod
Du vil nyde den klare skærm og de praktiske
egenskaber i dette smarte design. HP Pro 3130 har
trådløst netværk 1, så du undgår en masse kabler 2. Du
behøver ikke kravle ned under bordet, når du skal
tilslutte udstyr. HP Pro 3130 passer ind over alt, da der
ikke er nogen kabler på bordet, og den har interne
antenner til 802.11 WiFi 2 og Bluetooth. Du skal bare
sætte stikket i væggen, og så er du klar. Tilføj udstyr
som trådløst tastatur og mus uden at få mere rod.
Klar til brug ved levering
Denne pc er klar til brug, når du er, med anerkendte
Intel®-processorer og chipsæt samt originalt Windows®
7*-operativsystem. Du kan anvende to skærme. Vælg
endvidere mellem mange forskellige optiske drev,
harddiske på op til 750 GB og op til 16 GB DDR3
SDRAM-hukommelse. Og med forudinstalleret software
som HP ProtectTools Suite, HP Power Assistant og
Norton Internet Security 2011, får du en pc, der er klar
til brug direkte ved levering.

Udret mere med prækvalificeret ekstraudstyr
Udbyg dit potentiale med prækvalificeret ekstraudstyr
som HP SuperMulti LightScribe-dvd-brænder, så du kan
brænde labels direkte på dine LightScribe-diske. Få
flottere skærmbilleder med grafikkort, der understøtter
Microsoft® DirectX® 3 11.; Desuden giver HP Pro
3130-serien adgang til service- og supportløsninger så
du kan bruge tiden på det vigtigste - din forretning.
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SPECIFIKATIONER
Formfaktor

Lille formfaktor

Operativsystem

Original
Original
Original
Original

Processor

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

Chipsæt

Intel® H57 Express

Flytbare medier

SATA SuperMulti LightScribe dvd-brænder

Grafik

Integreret Intel HD-grafik; ATI Radeon HD 5450 (512 MB); NVIDIA GeForce G405 (1 GB); ATI Radeon HD 6450 (1 GB)

Lyd

Realtek ALC888S High Definition audio codec

Kommunikation

Integreret Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet

Porte og stik

8 USB 2.0; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 SPDIF coaxial udgang; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 mikrofonstik

Input-enheder

Value USB-tastatur
Optisk USB 2 scroll-mus med to knapper

Software

Microsoft Office 2010 Professional; Microsoft Office Home og Business 2010; Microsoft Office Starter 2010; Roxio Creator Business 10 HD; Corel WinDVD
8; Norton Internet Security 2011; HP Power Assistant; HP ProtectTools Suite SMB

Sikkerhed

Øje til hængelås; Understøttelse af Kensington-lås

Mål

31,10 x 38,94 x 11,25 cm

Vægt

Fra 6,7 kg

Strøm

220 W - aktiv PFC

Udvidelsesløsninger

1 lavprofil PCIe x16; 1 lavprofil PCIe x1; 1 mini PCI; 1 22-i-1 mediekortlæser
Et 13,3 cm (5,25") ; Ét 8,9 cm (3,5")

Garanti

Omfattet af HP Services, herunder en 1-1-1 standardgaranti. Vilkår og betingelser varierer fra land til land og/eller fra Business model til Business model.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 64-bit
Professional 32-bit
Home Premium 64-bit
Home Basic 64

1 Fås ikke i alle områder.
2 Trådløt adgangspunkt og internettjeneste skal anskaffes separat.
3 DirectX® 10 eller senere kræver Windows Vista eller senere. Windows 7 understøtter ældre DirectX 9-adaptere med WDDM v1.0 (Vista)-driver. DirectX 10 eller senere kræver driver
kompatibel med WDDM v1.1 (Windows 7).

Der er flere oplysninger påwww.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset
garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette
dokument.
Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionerne i Windows 7 fuldt ud. Ikke alle funktioner findes i alle udgaver af Windows 7. Læs mere på
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Windows 7 Professional-disk følger muligvis med til fremtidig opgradering, hvis det er nødvendigt. For at kvalificere sig til denne nedgradering, skal
slutbrugeren være en virksomhed (herunder ministerier eller uddannelsesinstitutioner) og forventes årligt at bestille mindst 25 kundesystemer med samme kundeimage.
Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Microsoft, Windows og Windows Vista er varemærker tilhørende
Microsoft-gruppen af virksomheder. Windows Vista® er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
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Tilbehør og services

HP USB PS2 vaskbart
tastatur

HP USB PS2 vaskbart tastatur passer godt til miljøer, der kræver at tastaturerne skal
nedsænkes i og rengøres med følgende opløsningsmidler: Sæbe, opvaskemiddel,
ikke-slibende rengøringsmidler, universalrengøringsmidler, blegemiddel,
disinfiktionsmidler, antibakterielle rengøringsmidler og hospitalssprit. HP USB PS2
vaskbart tastatur giver beskyttelse mod indtrængen af vand og støv til kode IP66 som
defineret i IEC-standard 60529-1 og kode 4X som defineret i NEMA-standard 250.
Kode IP66 som defineret i IEC-standard 60529 betyder, at tastaturet er beskyttet mod
indtrængen af støv, og at højtryksvandstråler fra enhver retning ikke har nogen
skadelige virkninger. En NEMA 4X-indkapsling som defineret i NEMA-standard 250
giver beskyttelse mod vindbåret støv, regn, vandsprøjt og vand fra vandslanger.
Kontakt justitsministeriet, hvis du har brug for yderligere oplysninger om standarder.
Produktnummer: VF097AA

ATI Radeon HD 4550
(512 MB) DH
PCIex16-grafikkort

ATI Radeon HD 4550 DH PCIe x16 grafikkortet giver et lavprofil, PCI Express x16
grafikkort baseret på ATI RV710-grafikprocessoren. Kun kompatibel med SFF og
Microtower modeller.

Produktnummer: SG764AA

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

Få maksimal ydelse i din Business pc med med HP hukommelse. Opgrader
hukommelsen med en økonomisk overkommelig løsning, og øg systemydelsen uden
at opgradere processoren.

Produktnummer: VH638AA

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

HP Serial ATA-harddiske maksimerer ydelsen for HP Business pc'er ved at give dig de
teknologier, der skal til for at opfylde dine voksende behov for lager, med diske med
høj kapacitet, som giver overlegen driftssikkerhed og ydelse.

Produktnummer: VU353AA

Tynde HP-højtalere (strøm
fra USB-stik)

De tynde HP højttalere, der får strøm via USB-stikket, giver kvalitetslyd og er en god
stereoløsning til forretningsbrugere.

Produktnummer: KK912AA

3 års HW-support hos
kunden, næste hverdag,
ekskl. ekstern skærm

3 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en
HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U6578E

Der er flere oplysninger påwww.hp.com/eur/hpoptions

Hold pc'en kørende optimalt med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

