HP Pro 3135 mikrotårn-PC
Ytelse og utvidbarhet.

Svært utvidbar PC som er laget for å være fleksibel nok til å
møte dagens behov og vokse med deg i morgen, med
AMD-teknologi.

Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Ytelse og utvidbarhet
Sørg for en verdifull ressurs til bedriften med HP
Pro 3135 mikrotårn kontor-PC. Kraftig nok til å
håndtere dine daglige forretningsbehov nå, og
med nok innebygd fleksibilitet til at den kan vokse
med deg i fremtiden. Få produktivitet rett ut av
esken og fleksibilitet i en moderne design, i dag.

Gi bedriften et løft
AMD VISION Pro-teknologi er en avansert visuell
plattform som er optimalisert for Windows® 7,
laget for å gi forbedret visuell klarhet, strålende
farger og støtte for sømløs flerskjermsfunksjonalitet.
Forbedre den visuelle opplevelsen med grafikkort
med støtte for DirectX® 11 3.

Vekst kommer som standard
Virksomheten trenger å utvikles når bedriften
vokser. Du vet kanskje ikke nøyaktig hva du vil
trenge i fremtiden. Derfor er den svært utvidbare
HP Pro 3135 mikrotårn-PC konstruert for å utvikle
seg i takt med deg. Ved hjelp av ledige porter,
spor og rom kan du konfigurere PCen for dagens
behov og senere utvide funksjonaliateten når tiden
er inne for det.; To skjermer gjør at du kan
arbeide mer effektivt og produktivt. Med det
utvidede visningsområdet kan du se og arbeide
med flere dokumenter og programmer samtidig.

Bygd for å vare
Nyskapende konstruksjon og testing er
grunnleggende for oss, og vi driver innovasjoner i
markedstrender som representerer de største
utfordringene og mulighetene vi og våre kunder
står overfor. Slik at du kan vite at du får en
pålitelig og holdbar stasjonær PC som står løpet
ut. I tillegg har HP Pro 3135 valg for service og
støtte slik at du kan bruke tiden på det som er
viktig - bedriften din.

Produktivitet rett ut av esken
Denne PCen er klar til innsats når du er det, med
avanserte AMD-prosessorer og brikkesett, ekte
Windows® 7 operativsystem, støtte for to skjermer.
Du kan velge mellom en rekke forskjellige optiske
stasjoner, tilgjengelige harddisker på opptil
750GB 1 og opptil 16 GB DDR3 SDRAM-minne.
Og med forhåndsinstallert programvare som HP
Power Assistant og Norton Internet Security får du
en PC som gjør inntrykk rett fra esken.; Bygg ditt
potensiale med forhåndskvalifiserte tilleggsenheter
som 22-i-1 mediekortleser eller SuperMulti
LightScribe DVD-brenner slik at du kan brenne
etiketter direkte på LightScribe-disker 2.

HP Pro 3135 mikrotårn-PC
Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
SPESIFIKASJONER
Formfaktor

Mikrotårn

Operativsystem

Ekte
Ekte
Ekte
Ekte

Prosessor

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

Brikkesett

AMD 785G

Uttakbare medier

SATA SuperMulti LightScribe DVD-brenner

Grafikk

Integrert 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-lydkodek

Kommunikasjon

Integrert Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet

Porter og kontakter

6 USB 2.0; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 SPDIF koaksialutgang; 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1 mikrofoninngang

Inndataenheter

USB økonomitastatur
USB 2-knappers optisk mus med rullefunksjon

Programvare

Microsoft Office Starter 2010; Microsoft Office 2010 forhåndslastet (kjøp av en produktnøkkel kreves for å aktivere en full Office 2010-pakke); 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 dagers prøveversjon); HP Power Assistant; HP ProtectTools Suite SMB

Mål

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

Vekt

Starter på 7,58 kg

Strøm

300 W aPFC-strømforsyning

Utvidelsesløsninger

1 PCIe x16 med full høyde; 3 PCIe x1 med full høyde; 1 mini-PCIe
Én 8,9 cm (3,5"); To 13,3 cm (5,25") ; To 8,9 cm (3,5")

Garanti

Beskyttet av HP Services, inkludert en 1-1-1 standardgaranti. Betingelser og vilkår varierer for ulike land og/eller modeller.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

1 For harddisker, 1 GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 16 GB (for Windows 7) diskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
2 Ikke kopier kopibeskyttet materiale. Faktiske hastigheter kan variere. Double Layer er en ny teknologi. Double Layer-mediekompatibilitet vil variere mye med enkelte DVD-spillere og
DVD-ROM-stasjoner. Vær oppmerksom på at DVD-RAM ikke kan lese eller skrive til 2,6 GB enkeltsidige/5,2 GB dobbeltsidige medier av versjon 1. LightScribe lager et gråtonebilde.
LightScribe-medier kreves og selges separat. Vær oppmerksom på at DVD-RAM ikke kan lese eller skrive til 2,6 GB enkeltsidige/5,2 GB dobbeltsidige versjon 1.0-medier.
3 DirectX® 10 eller nyere krever Windows Vista eller nyere. Windows 7 vil støtte eldre DirectX 9-kort ved bruk av en WDDM v1.0-driver (Vista). DirectX 10 eller nyere krever en WDDM
v1.1-kompatibel (Windows 7) driver.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/desktops
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HP Pro 3135 mikrotårn-PC
Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Tilbehør og tjenester

HP Virtual Rooms-lisens
(opptil 5 personer/møte)

Fra hvor som helst med Internett-tilgang kan man koble seg til og arrangere
gruppemøter, kundeorienteringer og kursaktiviteter på ett praktisk, nettbasert sted.

Produktnummer: WF722A

HP Virtual Rooms-lisens
(opptil 15
personer/møte)

Fra hvor som helst med Internett-tilgang kan man koble seg til og arrangere
gruppemøter, kundeorienteringer og kursaktiviteter på ett praktisk, nettbasert sted.

Produktnummer: WF723A

HP 2,4 GHz trådløst
tastatur og mus

Dette stilige settet gir bekvemmeligheten, komforten og elegansen ved trådløst
tastatur og lasermus til skrivebordet.

Produktnummer: NB896AA

HP USB-lasermus med 2
knapper

HP USB-lasermusen sørger for hastighet og nøyaktighet med lasersporing i en enkel,
elegant design. Den registrerer bevegelse nøyaktig på ulike overflater med den
seneste lasersensorteknologien.

Produktnummer: GW405AA

HP tynne USB-drevne
høyttalere

HPs slanke USB-drevne høyttalere gir en rik kvalitetslyd som sørger for en utmerket
stereohøyttalerløsning for forretningsbrukere.

Produktnummer: KK912AA

3 år maskinvarestøtte,
neste virkedag på stedet
m/beholdte defekte
medier, ekskl. ekstern
skjerm

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en
HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U6578E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/desktops

