HP Pro 3135 microtower pc
Ydelse og udbygningsmuligheder.

Pc med AMD-teknologi, der er nem at udbygge samt fleksibel
nok til at opfylde dine behov i dag og vokse sammen med
virksomheden.

Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
Ydelse kombineret med udbygningsmuligheder
Få et værdifuldt aktiv i din virksomhed med HP Pro
3135 Microtower Business pc'en. Kraftig nok til at
klare virksomhedens daglige behov nu og med
tilstrækkelig fleksibilitet til at vokse i takt med
behovet. Få produktivitet, der er klar til brug ved
levering, samt fleksibilitet i et moderne design.

Giv virksomheden et boost
Ny AMD VISION Pro-teknologi giver en avanceret
visuel platform, der er optimeret til Windows® 7
og designet til at give bedre klarhed, levende
farver samt problemfri brug af flere skærme. Få
flottere skærmbilleder med grafikkort, der
understøtter DirectX® 11 3.

Vækst er standard
Din virksomheds behov udvikler sig, efterhånden
som den vokser. Du ved ikke nøjagtigt, hvad du
får brug for i fremtiden. Derfor er HP Pro 3135
Microtower designet til at udvikles sammen med
dig. Ledige porte, sokler og pladser giver dig
mulighed for at konfigurere pc'en, så den opfylder
dine behov i dag og kan udbygges, når behovet
opstår.; To skærme hjælper dig med at være mere
effektiv og produktiv. Med det større
skærmområde kan du se og arbejde med flere
dokumenter og programmer samtidigt.

Bygget med henblik på holdbarhed
Med innovativ teknologi og masser af test ligger vi
forrest, når det drejer sig om nye løsninger i
forbindelse med de udfordringer og muligheder, vi
og vores kunder står overfor. Du ved således, at
du får en pålidelig og holdbar desktop, der kan
stå distancen. Desuden giver HP Pro 3135
adgang til service- og supportløsninger så du kan
bruge din tid på at fokusere på det vigtigste - din
forretning.

Klar til brug ved levering
Denne pc er klar til brug, når du er, med effektive
AMD-processorer og chipsæt, originalt Windows®
7-operativsystem og understøttelse af to skærme.
Du kan vælge mellem mange forskellige optiske
drev, harddiske på op til 750 GB 1 og op til 16
GB DDR3 SDRAM-hukommelse. Og med
forudinstalleret software som HP Power Assistant
og Norton Internet Security, får du en pc, der er
klar til brug direkte ved levering.; Udbyg dit
potentiale med prækvalificeret ekstraudstyr som
f.eks 22-i-1 mediekortlæseren eller en SuperMulti
LightScribe-drev-brænder, så du kan brænde
etiketter direkte på dine LightScribe-diske2.
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SPECIFIKATIONER
Formfaktor

Microtower

Operativsystem

Original
Original
Original
Original

Processor

AMD Athlon II X2 Processor 250 (3,0 GHz, 2 MB L2 cache); AMD Athlon II X3 Processor 445 (3,1 GHz, 1,5 MB L2 cache); AMD Athlon II X4 Processor 640
(3,0 GHz, 2 MB L2 cache); AMD Phenom II X4 Processor 830 (2,8 GHz, 8 MB total cache); AMD Phenom II X4 840T (2,9 GHz, 8 MB cache i alt); AMD
Phenom II X6 Processor 1055T (2,8 GHz, 9 MB cache i alt)

Chipsæt

AMD 785G

Flytbare medier

SATA SuperMulti LightScribe dvd-brænder

Grafik

Integreret 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)

Lyd

Realtek ALC888S High Definition audio codec

Kommunikation

Integreret Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet

Porte og stik

6 USB 2.0; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 SPDIF coax-udgang; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 mikrofonstik

Input-enheder

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

Software

Microsoft Office Starter 2010; Microsoft Office 2010 indlæst (kræver køb af produktnøgle for at aktivere den fulde Office 2010-pakke); Microsoft Office
2010 Professional; Microsoft Office Home og Business 2010; Microsoft Windows Virtual PC – XP; Roxio Creator Business 10 HD; Corel WinDVD 8; Norton
Internet Security 2011 (60-dages prøve); HP Power Assistant; HP ProtectTools Suite SMB

Mål

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

Vægt

Fra 7,58 kg

Strøm

300 watt aPFC-strømforsyning

Udvidelsesløsninger

1 PCIe x16 i fuld højde; 3 PCIe x1 i fuld højde; 1 mini PCIe
Et 8,9 cm (3,5"); To 13,3 cm (5,25") ; Et 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 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

1 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske formaterede kapacitet er mindre. Op til 16 GB af diskpladsen (for Windows 7) er reserveret til
systemgendannelsessoftware.
2 Kopier ikke materiale beskyttet af copyright. De faktiske hastigheder kan variere. Double Layer er en ny teknologi. Double Layer-medier kan ikke bruges i alle dvd-afspillere og
dvd-rom-drev. Bemærk, at dvd-ram ikke kan læse eller skrive til 2,6 GB single sided/5,2 GB double sided - version 1.0 medier. LightScribe giver et sort-hvidt billede. Der kræves
LightScribe-medier, der skal anskaffes separat. Bemærk, at dvd-ram ikke kan læse eller skrive til 2,6 GB single sided/5,2 GB double sided – version 1.0 medier.
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 på www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2010 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.
Dette system kræver muligvis opgraderet og/eller separat anskaffet hardware og/eller et dvd-drev til installation af Windows 7-software, for at funktionerne i Windows 7 kan udnyttes
fuldt ud. Der er flere oplysninger på http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Der medfølger muligvis en Windows 7 Professional-disk, som kan bruges til opgradering på et
senere tidspunkt. For at kunne benytte denne nedgradering skal slutbrugeren være en virksomhed (herunder offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner), der forventes at
bestille mindst 25 kundesystemer med samme tilpassede image om året.
Athlon og Sempron er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende AMD Corporation i USA og/eller andre lande. Microsoft og Windows er amerikansk registrerede
varemærker tilhørende Microsoft Corporation. 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 Virtual Rooms (op til 5
personer i ét møde) licens

Opret forbindelse overalt med internetforbindelse, og afhold gruppemøder,
kundebriefings samt undervisning via ét praktisk online sted.

Produktnummer: WF722A

HP Virtual Rooms (op til
15 personer i ét møde)
licens

Opret forbindelse overalt med internetforbindelse, og afhold gruppemøder,
kundebriefings samt undervisning via ét praktisk online sted.

Produktnummer: WF723A

HP 2,4 GHz trådløst
tastatur og trådløs mus

Med dette sæt får du et praktisk og elegant trådløst tastatur og en lasermus til din
desktop pc.

Produktnummer: NB896AA

HP USB 2-knaps lasermus

Med en HP USB lasermus får du høj hastighed og nøjagtighed i et enkelt og elegant
design takket være laser spatieringsudjævning. Den registrerer bevægelser præcist
på mange forskellige overflader vha. den nyeste laserregistreringsteknologi.

Produktnummer: GW405AA

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

HP 3 års
hardwaresupport næste
arbejdsdag hos kunden
med bibholdelse af
defekte medier til
Designjet 42

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 på www.hp.com/eur/desktops

