Υπολογιστής HP Pro 3135 Microtower
Η απόδοση συναντά την επεκτασιμότητα.

Διαθέτει μεγάλες δυνατότητες επέκτασης, τεχνολογία AMD και
ευέλικτη σχεδίαση για να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες
σας και να εξελίσσεται μαζί σας στο μέλλον.

Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
Η απόδοση συναντά την επεκτασιμότητα
Προσθέστε ένα πολύτιμο πλεονέκτημα στη μικρή σας
επιχείρηση με τον επαγγελματικό υπολογιστή HP Pro
3135 Minitower. Είναι αρκετά ισχυρός για να
διαχειρίζεται τις καθημερινές ανάγκες της μικρής
επιχείρησής σας και είναι αρκετά ευέλικτος για να
εξελίσσεται ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες σας.
Άμεση παραγωγικότητα και ευελιξία με μοντέρνα
εμφάνιση και σχεδίαση.
Η ανάπτυξη είναι βασική
Οι επιχειρησιακές ανάγκες σας εξελίσσονται μαζί με
την επιχείρησή σας. Είναι δύσκολο να γνωρίζετε από
σήμερα τις μελλοντικές σας ανάγκες. Για το λόγο
αυτό, ο ιδιαίτερα επεκτάσιμος HP Pro 3135 Minitower
σχεδιάστηκε για να εξελίσσεται μαζί σας. Με τις
διαθέσιμες θύρες, υποδοχές και θέσεις μπορείτε να
διαμορφώσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να
ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες σας και να τον
επεκτείνετε όταν χρειαστεί. Με τις δύο οθόνες η
εργασία γίνεται πιο αποδοτική και παραγωγική. Η
μεγαλύτερη περιοχή προβολής σάς δίνει τη
δυνατότητα να εργάζεστε ταυτόχρονα σε περισσότερα
έγγραφα και εφαρμογές.
Παραγωγικός από την πρώτη στιγμή
Αυτός ο υπολογιστής είναι πάντα έτοιμος και διαθέτει
προηγμένους επεξεργαστές και chipset AMD,
αυθεντικά Windows® 7 και υποστήριξη δύο οθόνων.
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από ποικιλία
μονάδων οπτικού δίσκου, σκληρών δίσκων έως και
750 GB 1 και μνήμης DDR3 SDRAM έως 16 GB.
Τέλος, με τα προεγκατεστημένα προγράμματα
λογισμικού, όπως το HP Power Assistant και το
Norton Internet Security, έχετε στη διάθεσή σας έναν
υπολογιστή που εντυπωσιάζει. Επεκτείνετε τις
δυνατότητές σας με επιλογές όπως συσκευή

ανάγνωσης καρτών μέσων 22-σε-1 ή μονάδα
SuperMulti LightScribe DVD Writer για να εγγράφετε
ετικέτες απευθείας σε δίσκους LightScribe 2.
Δώστε νέα πνοή στην επιχείρησή σας
Η τεχνολογία AMD VISION Pro είναι μια προηγμένη
οπτική πλατφόρμα βελτιστοποιημένη για τα
Windows® 7, και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει
βελτιωμένη οπτική καθαρότητα, ζωηρά χρώματα και
απρόσκοπτη χρήση πολλών οθονών. Βελτιώστε την
οπτική σας εμπειρία με κάρτες γραφικών που
διαθέτουν υποστήριξη DirectX® 11 3.
Κατασκευασμένα για να αντέχουν
Χάρη στην πρωτοποριακή σχεδίαση και τις δοκιμές
μας, πρωτοπορούμε στις τάσεις του κλάδου που
αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις και
ευκαιρίες που αντιμετωπίζουμε τόσο εμείς όσο και οι
πελάτες μας. Έτσι, γνωρίζετε ότι θα έχετε έναν
αξιόπιστο και ανθεκτικό επιτραπέζιο υπολογιστή.
Επιπλέον, ο HP Pro 3135 παρέχει επιλογές υπηρεσιών
και υποστήριξης για να αφιερώνετε το χρόνο σας σε
σημαντικά πράγματα—την επιχείρησή σας.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μορφή

Microtower

Λειτουργικό σύστημα

Αυθεντικά
Αυθεντικά
Αυθεντικά
Αυθεντικά

Επεξεργαστής

Eπεξεργαστής AMD Athlon II X2 250 (3,0 GHz, μνήμη cache 2 MB L2), επεξεργαστής AMD Athlon II X3 445 (3.1 GHz, μνήμη cache 1.5 MB L2),
επεξεργαστής AMD Athlon II X4 640 (3,0 GHz, μνήμη cache 2 MB L2), επεξεργαστής AMD Phenom II X4 830 (2,8 GHz, 8 MB συνολική cache), επεξεργαστής
AMD Phenom II X4 840Τ (2,9 GHz, 8 MB συνολική cache), επεξεργαστής AMD Phenom II X6 1055Τ (2,8 GHz, 9 MB συνολική cache)

Chipset

AMD 785G

Αποσπώμενα μέσα

Μονάδα εγγραφής DVD SATA SuperMulti LightScribe

Γραφικά

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

Ήχος

Codec ήχου υψηλής πιστότητας Realtek ALC888S

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένο Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet

Θύρες και υποδοχές

6 USB 2.0, 1 VGA, 1 DVI-D, 1 RJ-45, 1 ομοαξονική έξοδος SPDIF, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος μικροφώνου

Συσκευές εισόδου

Πληκτρολόγιο USB Value
Οπτικό ποντίκι κύλισης USB 2 κουμπιών

Λογισμικό

Microsoft Office Starter 2010, προφορτωμένο Microsoft Office 2010 (απαιτείται η αγορά κλειδιού προϊόντος για την ενεργοποίηση της πλήρους σουίτας Office
2010), Microsoft Office 2010 Professional, Microsoft Office Home και Business 2010, Microsoft Windows Virtual PC – XP, Roxio Creator Business 10 HD,
Corel WinDVD 8, Norton Internet Security 2011 (δοκιμαστική έκδοση 60 ημερών), HP Power Assistant, HP ProtectTools Suite SMB,

Διαστάσεις

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

Βάρος

Αρχικό βάρος 7,58 kg

Ισχύς

Τροφοδοσία aPFC 300W

Λύσεις επέκτασης

1 PCIe x16 πλήρους ύψους, 3 PCIe x1 πλήρους ύψους, 1 mini PCIe
Μία 8,9 cm (3,5") Δύο 13,3 cm (5,25") ; Δύο 8,9 cm (3,5")

Εγγύηση

Καλύπτεται από τις Υπηρεσίες HP, συμπεριλαμβανομένης της βασικής εγγύησης 1-1-1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή/και το
επαγγελματικό μοντέλο.
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Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

1 Για σκληρούς δίσκους, 1 GB = 1 δισεκατομμύριο byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 16 GB (για Windows 7) χώρου στο δίσκο είναι δεσμευμένα για το
λογισμικό επαναφοράς συστήματος. 2 Μην αντιγράφετε περιεχόμενο με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν. Η τεχνολογία διπλή επίστρωσης
είναι καινούργια. Η συμβατότητα των μέσων διπλής επίστρωσης διαφέρει πολύ σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής DVD και μονάδες DVD-ROM. Σημειώστε ότι η μονάδα DVD-RAM δεν
πραγματοποιεί ανάγνωση ή εγγραφή μέσων 2,6 GB μονής όψης/5,2 διπλής όψης έκδοσης 1.0. Το LightScribe δημιουργεί μονόχρωμη εικόνα. Απαιτούνται μέσα LightScribe που διατίθενται
ξεχωριστά. Η μονάδα DVD-RAM δεν πραγματοποιεί ανάγνωση ή εγγραφή μέσων 2,6 GB μονής όψης/5,2 GB διπλής όψης έκδοσης 1.0. 3 Το DirectX® 10 ή νεότερη έκδοση απαιτεί
Windows Vista ή νεότερη έκδοση. Τα Windows 7 υποστηρίζουν παλαιότερους προσαρμογείς DirectX 9 με πρόγραμμα οδήγησης WDDM v1.0 (Vista). Το DirectX 10 ή νεότερη έκδοση
απαιτεί συμβατό πρόγραμμα οδήγησης WDDM v1.1 (Windows 7).
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Άδεια χρήσης HP Virtual
Rooms (έως 5 άτομα ανά
περίοδο λειτουργίας)

Συνδεθείτε από οπουδήποτε μέσω πρόσβασης στο Internet για να πραγματοποιήσετε
ομαδικές συσκέψεις, ενημερώσεις πελατών και εκπαιδευτικά σεμινάρια από μία βολική
online τοποθεσία.

Αριθμός προϊόντος: WF722A

Άδεια χρήσης HP Virtual
Rooms (έως 15 άτομα
ανά περίοδο λειτουργίας)

Συνδεθείτε από οπουδήποτε μέσω πρόσβασης στο Internet για να πραγματοποιήσετε
ομαδικές συσκέψεις, ενημερώσεις πελατών και εκπαιδευτικά σεμινάρια από μία βολική
online τοποθεσία.

Αριθμός προϊόντος: WF723A

Ασύρματο πληκτρολόγιο
και ποντίκι HP 2,4 GHz

Αυτό το κομψό σετ προσφέρει την άνεση, την ευκολία και το στιλ της χρήσης
υπολογιστή με ασύρματο πληκτρολόγιο και οπτικό ποντίκι.

Αριθμός προϊόντος: NB896AA

Ποντίκι laser 2 κουμπιών
USB HP

Το ποντίκι USB Laser HP προσφέρει την ταχύτητα και ακρίβεια της ιχνηλάτησης laser
σε απλή και κομψή σχεδίαση. Καταγράφει με ακρίβεια την κίνηση σε ποικίλες
επιφάνειας χάρη στην τελευταία τεχνολογία ιχνηλάτησης laser.

Αριθμός προϊόντος: GW405AA

Λεπτά ηχεία HP με
τροφοδοσία μέσω USB

Τα ηχεία HP Thin που τροφοδοτούνται μέσω της θύρας USB παράγουν ήχο υψηλής
ποιότητας, αποτελώντας μια εξαιρετική λύση στερεοφωνικών ηχείων για επαγγελματίες
χρήστες.

Αριθμός προϊόντος: KK912AA

Επιτόπου εξυπηρέτηση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα
3 ετών με κράτηση των
ελαττωματικών μέσων,
εκτός εξωτερικής οθόνης,
Υποστήριξη υλικού

Υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από
απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U6578E
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