HP Pro 3135 microtower pc

Prestaties en uitbreidingsmogelijkheden.

Uitstekend uitbreidbare pc met AMD-technologie die in uw
huidige behoeften voorziet en met u meegroeit voor de
behoeften van morgen.

Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
Prestaties en uitbreidingsmogelijkheden
De HP Pro 3135 microtower Business pc is een
waardevolle aanwinst voor kleine bedrijven.
Voldoende kracht om nu te voorzien in de
dagelijkse bedrijfsbehoeften en genoeg
ingebouwde flexibiliteit om de pc in de toekomst
uit te breiden. Productiviteit en flexibiliteit direct uit
de doos en een moderne uitstraling.
Groei is een standaardkenmerk
Uw bedrijf groeit en de bedrijfsbehoeften
veranderen. U weet niet precies wat u in de
toekomst nodig zult hebben. Daarom is de
uitstekend uitbreidbare HP Pro 3135 microtower
ontworpen om met u mee te groeien. Vrije
poorten, slots en inbouwplaatsen maken het
mogelijk de pc nu naar behoefte te configureren
en de capaciteit uit te breiden als dat nodig is.;
Met twee monitoren werkt u efficiënter en
productiever. Op het grotere beeldvlak kunt u
meer documenten en applicaties tegelijk zien en
gebruiken.
Direct uit de doos productief
Deze pc is klaar voor gebruik met geavanceerde
AMD processoren en chipset, een legitiem
Windows® 7 besturingssysteem en ondersteuning
voor twee monitoren. Keuze uit diverse optische
drives, vaste schijven tot 750 GB 1 en tot 16 GB
DDR3 SDRAM-geheugen. Met voorgeïnstalleerde
software zoals HP Power Assistant en Norton
Internet Security beschikt u over een pc die direct
uit de doos uitstekend werkt.; De functionaliteit kan
worden uitgebreid met gekwalificeerde opties
zoals de 22-in-1 medialezer of een SuperMulti

LightScribe dvd-writer om labels direct op
LightScribe-discs te branden 2.
Geef uw bedrijf een krachtige impuls
AMD VISION Pro-technologie biedt een
geavanceerd visueel platform dat geoptimaliseerd
is voor Windows® 7, ontworpen voor een extra
helder beeld, briljante kleuren en ondersteuning
voor naadloos gebruik van meerdere monitoren.
Verbeter de videobeleving met grafische kaarten
die DirectX® 11 3 ondersteunen.
Gebouwd op duurzaamheid
Op basis van innovatieve technologie en tests
innoveren wij de industrietrends die de grootste
uitdagingen en kansen vertegenwoordigen voor
ons en onze klanten. U weet dat u een
betrouwbare, robuuste desktop pc koopt die lang
meegaat. De HP Pro 3135 biedt bovendien
service- en supportopties, zodat u zich kunt
bezighouden met belangrijke zaken zoals uw
bedrijf.
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SPECIFICATIES
Model

Minitower

Besturingssysteem

Legitieme
Legitieme
Legitieme
Legitieme

Processor

AMD Athlon II X2 processor 250 (3 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 GHz, 2 MB L2 cache); AMD Phenom II X4 processor 830 (2,8 GHz, totaal 8 MB cache); AMD Phenom II X4 840T (2,9 GHz, totaal 8 MB cache); AMD
Phenom II X6 processor 1055T (2,8 GHz, totaal 9 MB cache)

Chipset

AMD 785G

Verwisselbare media

SATA SuperMulti LightScribe dvd-writer

Video

Geïntegreerd 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)

Audio

Realtek ALC888S high-definition audio codec

Communicatie

Geïntegreerd Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet

Poorten en connectoren

6 USB 2.0; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 SPDIF coax-uitgang; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 microfooningang

Invoerapparaten

USB Value toetsenbord
2-knops optische scrollmuis (USB)

Software

Microsoft Office Starter 2010; Microsoft Office 2010 voorgeladen (productsleutel moet worden aangeschaft om de volledige Office 2010 suite te activeren);
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 (60 dagen evaluatie); HP Power Assistant; HP ProtectTools suite SMB

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 7,58 kg

Voeding

300-Watt aPFC-voedingsmodule

Uitbreidingsoplossingen

1 volle-hoogte PCIe x16; 3 volle-hoogte PCIe x1; 1 mini-PCIe
Eén 8,9-cm (3,5-inch); Twee 13,3-cm (5,25-inch) ; Twee 8,9-cm (3,5-inch)

Garantie

Ondersteund door HP Services met een 1-1-1 standaardgarantie. Voorwaarden variëren per land en/of model.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

1 Voor vaste schijven, 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 16 GB (voor Windows 7) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
2 Het kopiëren van door auteursrecht beschermd materiaal is verboden. De werkelijke snelheden variëren. Dubbellaags is een nieuwe technologie. Dubbellaagse mediacompatibiliteit
varieert bij sommige thuis-dvd-spelers en dvd-rom-drives. Dvd-ram leest of schrijft geen 2,6-GB enkelzijdige/5,2-GB dubbelzijdige versie 1.0 media. LightScribe creëert een monochroom
beeld. LightScribe media zijn vereist en worden apart verkocht. Dvd-ram leest of schrijft geen 2,6-GB enkelzijdige/5,2-GB dubbelzijdige versie 1.0 media.
3 DirectX® 10 of hoger vereist Windows Vista of later. Windows 7 ondersteunt oudere DirectX 9 adapters bij gebruik van een WDDM v1.0 (Vista) driver. DirectX 10 of hoger vereist een
WDDM v1.1 (Windows 7) compatibele driver.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en
services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is
niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware en/of een dvd-drive nodig om de Windows 7 software te installeren en de functionaliteit van Windows 7
volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Schijf met Windows 7 Professional desgewenst bijgeleverd voor toekomstige
upgrades. Alleen zakelijke eindgebruikers (inclusief overheids- en onderwijsinstellingen), die jaarlijks minstens 25 klantsystemen met dezelfde aangepaste image bestellen, komen in
aanmerking voor deze downgrade.
Athlon en Sempron zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van AMD Corporation in de V.S. en/of anderen landen. Microsoft en Windows zijn in de V.S. geregistreerde
handelsmerken van Microsoft Corporation. Windows Vista® is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.
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Accessoires en services

Licentie voor HP Virtual
Rooms (tot 5 personen in
een vergadering)

U kunt overal waar internettoegang beschikbaar is verbinding maken om
teamvergaderingen, klantenbriefings en trainingen te organiseren in één handige
online locatie.

Bestelnr.: WF722A

Licentie voor HP Virtual
Rooms (tot 15 personen
in een vergadering)

U kunt overal waar internettoegang beschikbaar is verbinding maken om
teamvergaderingen, klantenbriefings en trainingen te organiseren in één handige
online locatie.

Bestelnr.: WF723A

HP 2,4-GHz draadloos
toetsenbord en muis

Deze stijlvolle set levert alle gemak, comfort en elegantie van draadloos gebruik van
toetsenbord en lasermuis met de pc.

Bestelnr.: NB896AA

HP USB lasermuis met 2
knoppen

De HP USB lasermuis biedt de snelheid en accuratesse van lasertracking in een
simpel, elegant apparaat. Hij registreert bewegingen op diverse oppervlakken zeer
nauwkeurig met de nieuwste lasersensortechnologie.

Bestelnr.: GW405AA

HP thin USB-gevoede
luidsprekers

De HP Thin USB-gevoede luidsprekers produceren een rijk geluid van hoge kwaliteit
en vormen een ideale stereo luidsprekeroplossing voor zakelijke gebruikers.

Bestelnr.: KK912AA

HP 3 jaar, on-site op
volgende werkdag met
behoud van defecte
media, excl. externe
monitor, HW support

Als het probleem niet op afstand kan worden opgelost, heeft u 3 jaar recht op onsite
reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U6578E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/desktops

