Počítač HP Pro 3135 Microtower

Výkon, ktorý sa snúbi s rozšíriteľnosťou.

Veľmi rozšíriteľný počítač s technológiou AMD navrhnutý tak,
aby bol dostatočne flexibilný pre splnenie vašich požiadaviek a
aby s vami rástol v budúcnosti.

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
Výkon, ktorý sa snúbi s rozšíriteľnosťou
Prineste vášmu malému podniku cenné výhody s
počítačom HP Pro 3135 Microtower Business PC.
Dostatočne výkonný, aby spĺňal vaše každodenné
potreby v malom podniku so zabudovanou
dostatočnou flexibilitou, ktorá do budúcna umožní
vášmu počítaču rásť spolu s vami. Získajte už dnes
špičkovú produktivitu a flexibilitu v modernom
vzhľade.
Rast sa stáva štandardom
Vaše podnikanie sa musí rozvíjať spolu s rastom
vášho malého podniku. Nemusíte vedieť, čo presne
budete potrebovať v budúcnosti. Práve preto je tento
vysoko rozšíriteľný počítač HP Pro 3135 Microtower
navrhnutý tak, aby sa rozvíjal spolu s vami. Dostupné
porty, sloty a priehradky vám umožňujú konfigurovať
váš počítač tak, aby spĺňal vaše momentálne potreby
a rozširoval vaše možnosti v tom správnom čase.;
Dva monitory vám pomôžu pracovať efektívnejšie a
produktívnejšie. Vďaka širšej oblasti sledovania
môžete prehliadať a pracovať s viacerými
dokumentmi a aplikáciami naraz.
Mimoriadna produktivita
S výkonnými procesormi a čipovou súpravou od
AMD, podporou dvoch monitorov a originálnym
Windows® 7 je tento počítač pripravený vtedy, keď
aj vy. Získate možnosť výberu rôznych optických
jednotiek, dostupných pevných diskov až do 750 GB
1 a pamätí DDR3 SDRAM až do 16 GB. A s
predinštalovaným softvérom ako HP Power Assistant
a Norton Internet Security získate počítač s výbavou,
ktorý zaujme ihneď po vybalení.; Budujte svoj
potenciál pomocou zabudovaných možností ako
čítačka pamäťových kariet 22-v-1 alebo mechanika

SuperMulti LightScribe, s ktorou môžete vypaľovať
potlač priamo na disky 2.
Pozdvihnite svoj podnik na novú úroveň
Technológia AMD VISION Pro je rozšírená vizuálna
platforma, ktorá je optimalizovaná pre systém
Windows® 7 a navrhnutá tak, aby poskytovala
vylepšenú vizuálnu čistotu, živé farby a podporovala
bezproblémové fungovanie viacerých monitorov.
Vylepšite svoj vizuálny zážitok pomocou grafických
kariet s podporou DirectX® 11 3.
Vytvorený na výdrž
Vďaka novátorskému vyhotoveniu a testovaniu
podporujeme inovácie v trendoch v odvetví, ktoré
predstavujú najväčšie výzvy a príležitosti, ktorým
čelíme spolu s našimi zákazníkmi. Preto si môžete
byť istí, že získate spoľahlivý a odolný stolný počítač
s veľkou výdržou. HP Pro 3135 navyše poskytuje
služby a možnosti podpory, takže môžete využiť váš
čas na zameranie sa na to najdôležitejšie—vaše
podnikanie.
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ŠPECIFIKÁCIE
Vyhotovenie

Microtower

Operačný systém

Originálny
Originálny
Originálny
Originálny

Procesor

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

Čipová sada

AMD 785G

Vymeniteľné médiá

DVD napaľovačka SATA SuperMulti LightScribe

Obrázky

Integrovaná 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

Možnosti komunikácie

Integrovaná Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet

Porty a konektory

6 USB 2.0; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 koaxiálny výstup SPDIF; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup pre mikrofón

Vstupné zariadenia

Klávesnica USB Value
2-tlačidlová optická myš USB s kolieskom

Softvér

Microsoft Office Starter 2010; predinštalovaný balík Microsoft Office 2010 (na aktivovanie plnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kľúč 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 (60-dňová skúšobná verzia); HP Power Assistant; HP ProtectTools Suite SMB

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od 7,58 kg

Zdroj

300 W zdroj napájania aPFC

Riešenia pre rozšírenie

1 PCIe x16 s plnou výškou; 3 PCIe x1 s plnou výškou; 1 mini PCIe
Jedna 8,9 cm (3,5"); Dve 13,3 cm (5,25") ; Dve 8,9 cm (3,5")

Záruka

Ochrana službami HP Services vrátane štandardnej záruky 1-1-1. Podmienky a ustanovenia sa líšia v závislosti od krajiny a/alebo pracovného modelu.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

1 Pri pevných diskoch sa počíta 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až do 16 GB (pre Windows 7) je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
2 Nekopírujte materiály chránené autorskými právami. Skutočné rýchlosti sa môžu líšiť. Double Layer je nová technológia. Kompatibilita médií Double Layer sa môže značne líšiť od
niektorých DVD prehrávačov a jednotiek DVD-ROM. Majte na pamäti, že jednotka DVD-RAM nedokáže čítať ani zapisovať na 2,6 GB jednostranné/5,2 GB obojstranné médiá verzie
1.0. Technológia LightScribe vytvára jednofarebný obrázok. Vyžadujú sa médiá LightScribe, ktoré sa predávajú samostatne. Majte na pamäti, že jednotka DVD-RAM nemôže čítať ani
zapisovať na 2,6 GB jednostranné/5,2 GB dvojstranné médiá verzie 1.0.
3 Technológia DirectX® 10 alebo novšia vyžaduje systém Windows Vista alebo novší. Systém Windows 7 bude podporovať staršie adaptéry DirectX 9 pomocou ovládača WDDM v1.0
(Vista). Technológia DirectX 10 alebo novšia vyžaduje ovládač kompatibilný s WDDM v1.1 (Windows 7).

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky
vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v
tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.
Na inštaláciu systému Windows 7 a využitie všetkých jeho funkcií môže byť potrebný vylepšený alebo samostatne zakúpený hardvér a/alebo DVD mechanika. Podrobnosti nájdete na
adrese http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. V prípade potreby môže byť k dispozícii aj disk so systémom Windows 7 Professional pre budúcu inováciu. Prechod na
predchádzajúcu verziu (downgrade) môžu využiť iba koncoví používatelia z radov firiem (vrátane vládnych alebo vzdelávacích inštitúcií), od ktorých sa očakáva, že objednajú
každoročne aspoň 25 zákazníckych systémov s rovnakým vlastným bitovým obrazom.
Athlon a Sempron sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti AMD Corporation v USA a v ďalších krajinách. Microsoft a Windows sú registrované
ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA. Windows Vista® je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v
Spojených Štátoch a/alebo iných krajinách.
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Príslušenstvo a služby

Licencia na prostredie HP
Virtual Rooms (max. 5
osôb v jednej miestnosti)

Pripojte sa odkiaľkoľvek s prístupom na Internet a organizujte stretnutia tímu,
schôdzky so zákazníkmi školenia na jednom pohodlnom online mieste.

Číslo produktu: WF722A

Licencia na prostredie HP
Virtual Rooms (max. 15
osôb v jednej miestnosti)

Pripojte sa odkiaľkoľvek s prístupom na Internet a organizujte stretnutia tímu,
schôdzky so zákazníkmi školenia na jednom pohodlnom online mieste.

Číslo produktu: WF723A

Bezdrôtová klávesnica a
myš HP 2,4 GHz

Táto štýlová súprava poskytuje pohodlie, komfort a eleganciu používania
bezdrôtovej klávesnice a laserovej myši pre váš stolový počítač.

Číslo produktu: NB896AA

2-tlačidlová laserová myš
HP USB

USB laserová myš HP poskytuje rýchlosť a presnosť laserového stopovania v
jednoduchom, elegantnom dizajne. Zaznamenáva pohyby presne na rôznych
povrchoch použitím najnovšej laserovej snímacej technológie.

Číslo produktu: GW405AA

Tenké reproduktory HP
napájané cez USB

Reproduktory napájané z HP Thin USB zabezpečujú bohatý vysokokvalitný zvuk,
ktorý ponúka vynikajúce riešenie setero reproduktora pre komerčných používateľov.

Číslo produktu: KK912AA

3 roky v nasledujúci
pracovný deň u
zákazníka s ponechaním
poškodených médií,
okrem externého
monitora a hardvérovej
podpory

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku,
využite servis na nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný
kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov.

Číslo produktu: U6578E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/desktops

