Počítač HP Pro 3135 Microtower
Výkon a rozšiřitelnost.

Počítač s technologií AMD a snadno rozšiřitelnou konstrukcí,
který je dostatečně flexibilní pro vaše dnešní i budoucí
požadavky.

Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Výkon a rozšiřitelnost.
Podnikový počítač HP Pro 3135 Microtower bude
cenným přínosem pro vaši malou firmu. Je
dostatečně výkonný, aby zvládal každodenní
práci ve vašem podniku, a nabízí flexibilitu
umožňující budoucí rozšíření. Získejte okamžitou
produktivitu ihned po vybalení a flexibilitu
s moderním vzhledem a ovládáním.
Možnosti expanze jako standard
Nároky se s rozvojem podniku zvyšují. Nikdy
přesně nevíte, co budete v budoucnu potřebovat.
A právě z toho důvodu byl vysoce rozšiřitelný
počítač HP Pro 3135 Microtower navržen tak, aby
se rozvíjel společně s vámi. Dostupné porty, sloty
a pozice umožňují počítač nakonfigurovat tak,
aby splňoval vaše dnešní potřeby a aby jej bylo
možné dále rozšířit, až nastane ten správný čas.;
Dva monitory umožňují pracovat efektivněji
a produktivněji. Díky rozšířené pracovní ploše
můžete pracovat s více dokumenty a aplikacemi
současně.
Použitelný již po prvním spuštění
Tento počítač je okamžitě připraven k práci. Je
vybaven pokročilými procesory AMD, originálním
Windows® 7 a podporou dvou monitorů. Můžete
si vybrat z celé řady optických jednotek,
dostupných pevných disků o velikosti až 750 GB
1 a pamětí DDR3 SDRAM o velikosti až 16 GB.
S předinstalovaným softwarem, jako je HP Power
Assistant a Norton Internet Security, získáte
počítač, který je okamžitě připraven k práci.;
Rozšiřte si počítač podle potřeby díky
předpřipraveným prvkům, jako je čtečka

paměťových karet 22 v 1 nebo jednotka
SuperMulti LightScribe, která dokáže vypalovat
štítky přímo na disky LightScribe 2.
Zvyšte efektivitu fungování svého podniku
Technologie AMD VISION Pro je pokročilá
vizuální platforma, která je optimalizována pro
systém Windows® 7. Poskytuje špičkovou čistotu
obrazu, živé barvy a podporu používání více
monitorů. Zlepšete svou práci s grafikou pomocí
grafických karet s podporou rozhraní DirectX®
11 3.
Vyrobeno pro odolnost
Díky důrazu na nové způsoby zpracování
a testování přinášíme inovace průmyslových
trendů, které představují největší výzvy
a příležitosti pro nás a naše zákazníky. Proto si
můžete být jisti, že získáváte spolehlivý a odolný
počítač, který vás nezklame. Počítač HP Pro 3135
také nabízí možnosti servisu a podpory, takže se
můžete více zaměřit na to, co považujete za
nejdůležitější – na svou práci.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Provedení

Provedení microtower

Operační systém

Originální
Originální
Originální
Originální

Procesor

Procesor AMD Athlon II X2 250 (3,0 GHz, 2 MB mezipaměti L2); Procesor AMD Athlon II X3 445 (3,1 GHz, 1,5 MB mezipaměti L2); Procesor AMD
Athlon II X4 640 (3,0 GHz, 2 MB mezipaměti L2); Procesor AMD Phenom II X4 830 (2,8 GHz, 8 MB celkové mezipaměti); AMD Phenom II X4 840T
(2,9 GHz, 8 MB celkové mezipaměti); Procesor AMD Phenom II X6 1055T (2,8 GHz, 9 MB celkové mezipaměti)

Čipová sada

AMD 785G

Vyjímatelná média

Zapisovací jednotka DVD SATA SuperMulti LightScribe

Grafická karta

Integrovaný adaptér ATI Radeon 4200; ATI Radeon HD 5450 (512 MB); ATI Radeon HD 6450 (1 GB); ATI Radeon HD 6570 (2 GB); NVIDIA GeForce
GT405 (512 MB); NVIDIA GeForce GT420 (2 GB); NVIDIA GeForce GT440 (1,5 GB)

Zvuk

Zvukový kodek Realtek ALC888S High Definition

Komunikace

Integrovaný adaptér Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet

Porty a konektory

6 USB 2.0; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 koaxiální výstup SPDIF; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 mikrofonní vstup

Vstupní zařízení

Klávesnice USB Value
Dvoutl. optická myš s kolečkem k rozhraní USB

Software

Microsoft Office Starter 2010; Předinstalovaná sada Microsoft Office 2010 (k aktivaci plné sady Office 2010 je nutné zakoupit klíč Product Key); Microsoft
Office 2010 Professional; Microsoft Office Home and Business 2010; Microsoft Windows Virtual PC – XP; Roxio Creator Business 10 HD; Corel WinDVD 8;
Norton Internet Security 2011 (60denní zkušební verze); HP Power Assistant; HP ProtectTools Suite pro malé a střední firmy (SMB)

Rozměry

18,5 × 41,6 × 38,5 cm

Hmotnost

Od 7,58 kg

Napájení

300W napájecí zdroj aPFC

Možnosti rozšíření

1 slot PCIe x16 s plnou výškou; 3 sloty PCIe x1 s plnou výškou; 1 slot mini PCIe
Jeden 8,9 cm (3,5"); Dva 13,3 cm (5,25") ; Dva 8,9 cm (3,5")

Záruka

Podléhá záruce služeb HP Services, včetně standardní záruky (1 – 1 – 1). Podmínky záruky se mohou lišit podle jednotlivých zemí a pracovních modelů.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional (32bitový)
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

1 V případě pevných disků, 1 GB = 1 miliarda bytů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 16 GB (systém Windows 7) je vyhrazeno pro software k obnovení systému.
2 Nekopírujte materiály chráněné autorskými právy. Skutečná rychlost se může lišit. Dvouvrstvé disky jsou novou technologií. Kompatibilita dvouvrstvých médií se může u některých
přehrávačů disků DVD a jednotek DVD-ROM podstatně lišit. Jednotka DVD-RAM nedokáže číst ani zapisovat 2,6GB jednostranná ani 5,2GB oboustranná média verze 1.0. Technologie
LightScribe vytváří monochromatický obraz. Požadovaná média LightScribe se prodávají samostatně. Jednotka DVD-RAM nedokáže číst ani zapisovat na 2,6GB jednostranná ani 5,2GB
oboustranná média verze 1.0.
3 Rozhraní DirectX® 10 a vyšší vyžaduje systém Windows Vista nebo novější. Systém Windows 7 bude podporovat starší adaptéry rozhraní DirectX 9 prostřednictvím ovladače WDDM
v1.0 (Vista). Rozhraní DirectX 10 a vyšší vyžaduje ovladač kompatibilní s technologií WDDM v1.1 (Windows 7).

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a
služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci
dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systému Windows 7 mohou vyžadovat speciální hardware. Pro instalaci systému je zapotřebí DVD mechanika. Podrobnosti na webu
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Podle potřeby může být pro budoucí inovaci přiložen disk se systémem Windows 7 Professional. Aby koncový uživatel získal nárok
na tento downgrade, musí se jednat o firmu (včetně vládních nebo vzdělávacích institucích), a musí si ročně objednat alespoň 25 zákaznických systémů se stejnou vlastní bitovou
kopií.
Athlon a Sempron jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti AMD Corporation v USA a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou registrované
ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických. Windows Vista® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a
dalších zemích.
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Příslušenství a služby

Licence pro virtuální
místnost HP Virtual Rooms
(až 5 osob na jednom
setkání)

Pořádejte týmové schůzky, prezentace pro zákazníky či školení na jediném místě
online – odkudkoli, kde máte k dispozici připojení k internetu.

Produktové číslo: WF722A

Licence pro virtuální
místnost HP Virtual Rooms
(až 15 osob na jednom
setkání)

Pořádejte týmové schůzky, prezentace pro zákazníky či školení na jediném místě
online – odkudkoli, kde máte k dispozici připojení k internetu.

Produktové číslo: WF723A

Bezdrátová klávesnice a
myš HP 2,4 GHz

Tato elegantní sada bezdrátové klávesnice a laserové myši pro práci se stolním
počítačem přináší pohodlí, komfort a elegantní vzhled.

Produktové číslo: NB896AA

Laserová myš HP, 2
tlačítka, USB

Laserová myš HP USB poskytuje rychlé a přesné laserové snímání v jednoduchém a
elegantním designu. Zaznamenává pohyb přesně na různých površích pomocí
nejnovější laserové snímací technologie.

Produktové číslo: GW405AA

Reproduktory HP Thin
s napájením z USB

Tenké reproduktory HP napájené přes port USB produkují bohatý, vysoce kvalitní
zvuk a jsou velmi vhodné pro profesionální uživatele.

Produktové číslo: KK912AA

3letá záruka s opravou
následující pracovní den
v místě zákazníka
s ponecháním
poškozených médií kromě
externího monitoru,
hardwarová podpora

Získejte pro své zařízení tříletou možnost opravy na místě následující pracovní den
kvalifikovaným technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na
dálku.

Produktové číslo: U6578E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/desktops

