HP Pro 3135 Microtower Bilgisayar
Performans ve genişletilebilirlik bir arada.

AMD teknolojisi içeren, mevcut ihtiyaçlarınızı karşılamak ve
gelecekte sizinle birlikte büyümek için gereken esnekliği
sağlayacak şekilde tasarlanmış yüksek derecede genişletilebilir
PC.

Windows®. Sınırsız Yaşam. HP, Windows 7 ürününü önerir.
Performans ve genişletilebilirlik bir arada
HP Pro 3135 Microtower İş Bilgisayarı ile küçük
ölçekli işletmenize önemli bir değer katın. Küçük
işletmenizin bugünkü günlük ihtiyaçlarını
karşılayabilecek kadar güçlü ve bilgisayarınızın
gelecekte sizinle birlikte büyümesini sağlayacak
kadar esnek. Bugün, modern bir görünüm ve
kullanımla hemen üretkenlik ve esneklik elde edin.

olursunuz.; 22'si bir arada Ortam Kart Okuyucu
veya etiketleri doğrudan LightScribe disklerinin
üzerine kaydedebilmeniz için SuperMulti
LightScribe DVD Yazıcı Sürücü gibi onaylı
donanım seçenekleriyle potansiyelinizi
gerçekleştirin 2.

Hemen yararlanabileceğiniz üretkenlik
Gelişmiş AMD işlemciler ve yonga seti, orijinal
Windows® 7 işletim sistemi, çift monitör desteği
ile bu bilgisayar kullanıma hazırdır. Çeşitli optik
sürücü seçeneklerine, 750 GB'ye varan sabit
sürücülere 1 ve 16 GB'ye varan DDR3 SDRAM
belleğe sahip olacaksınız. Ayrıca HP Power
Assistant ve Norton Internet Security gibi önceden
yüklenmiş yazılımlarla kutudan çıkar çıkmaz
etkisini gösterecek bir bilgisayara sahip

işinize odaklanarak harcayabilmeniz için hizmet
ve destek seçenekleri sunar.

İşletmenize güç katın
AMD VISION Pro teknolojisi, daha fazla görsel
Büyüme standart olarak gelir
netlik, canlı renkler ve sorunsuz olarak birden
Küçük ölçekli işletmeniz büyüdükçe işinizin de
fazla monitör kullanımı için destek sağlamak üzere
gelişmesi gerekir. Gelecekte neye ihtiyaç
tasarlanmış ve Windows® 7 için en iyi duruma
duyacağınızı tam olarak bilemezsiniz. Bu durum
getirilmiş gelişmiş bir görsel platformdur. DirectX®
göz önünde bulundurularak, son derece yüksek bir 11 3 destekli grafik kartlarıyla daha iyi bir görsel
genişletilebilirliği olan HP Pro 3135 Microtower
deneyim yaşayın.
sizinle birlikte gelişecek şekilde tasarlanmıştır.
Süreklilik için üretilmiştir
Mevcut bağlantı noktaları, yuvalar ve bölmeler
Yenilikçi mühendislik ve test odaklı çalışarak,
bilgisayarınızı şu anki ihtiyaçlarınızı karşılayacak
bizim ve müşterilerimizin karşılaştığı en büyük
şekilde yapılandırmanıza ve kabiliyetlerinizi daha zorlukları ve fırsatları temsil eden endüstri
sonra doğru zamanda artırmanıza olanak sağlar.; eğilimlerindeki yeniliğe öncülük ediyoruz.
İki monitör daha verimli ve üretken bir şekilde
Kısacası, sizi yarı yolda bırakmayacak güvenilir
çalışmanızı sağlar. Genişletilmiş görüntüleme
ve dayanıklı bir masaüstü bilgisayarı aldığınızdan
alanı sayesinde, daha fazla belge ve uygulamayı
emin olabilirsiniz. Ayrıca, HP Pro 3135,
aynı anda görebilir ve çalışabilirsiniz.
zamanınızı sizin için en önemli olan şeye, yani
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Windows®. Sınırsız Yaşam. HP, Windows 7 ürününü önerir.
ÖZELLİKLER
Form faktörü

Microtower

İşletim Sistemi

Orijinal
Orijinal
Orijinal
Orijinal

Işlemci

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

Yonga kümesi

AMD 785G

Çıkartılabilir ortam

SATA SuperMulti LightScribe DVD Yazıcı

Grafik

Tümleşik 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)

Ses

Realtek ALC888S Yüksek Tanımlı ses codec bileşeni

İletişim

Tümleşik Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

6 USB 2.0; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 SPDIF koaksiyel çıkış; 1 ses girişi; 1 ses çıkışı; 1 mikrofon girişi

Giriş aygıtları

USB Value klavye
USB 2 düğmeli optik kaydırmalı fare

Yazılım

Microsoft Office Starter 2010; Önceden Yüklenmiş Microsoft Office 2010 (tam Office 2010 yazılım paketini etkinleştirmek için Ürün Anahtarı satın almak
gerekir); Microsoft Office 2010 Professional; Microsoft Office Home ve Business 2010; Microsoft Windows Virtual PC – XP; Roxio Creator Business 10 HD;
Corel WinDVD 8; Norton Internet Security 2011 (60 günlük deneme sürümü); HP Power Assistant; HP ProtectTools Suite SMB

Boyutlar

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

Ağırlık

7,58 kg'den başlayan ağırlık

Güç

300 W aPFC güç kaynağı

Geliştirme Çözümleri

1 tam yükseklikte PCIe x16; 3 tam yükseklikte PCIe x1; 1 mini PCIe
Bir 8,9 cm (3,5 inç); İki 13,3 cm (5,25 inç) ; İki 8,9 cm (3,5 inç)

Garanti

1-1-1 standart garanti dahil, HP Hizmetleri tarafından korunmaktadır. Hüküm ve koşullar ülkeye ve/veya İşletme Modeline göre farklılık gösterebilir.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

1 Sabit diskler için 1 GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem kurtarma yazılımı için 16 GB'ye kadar (Windows 7 için) disk alanı ayrılmıştır.
2 Telif hakkı korumalı materyalleri kopyalamayın. Gerçek hızlar farklılık gösterebilir. Çift Katman yeni bir teknolojidir. Çift Katman ortam uyumluluğu bazı ev DVD oynatıcılarında ve
DVD-ROM sürücülerinde geniş ölçüde farklılık gösterir. DVD-RAM'in, 2,6GB Tek Taraflı/5,2 Çift Taraflı – Sürüm 1.0 Ortamlardan okuyamadığını veya bu ortamlara yazamadığını
unutmayın. LightScribe teknolojisi tek renkli bir resim oluşturur. LightScribe ortamı gereklidir ve ayrı olarak satılır. DVD-RAM'in, 2,6 GB Tek Taraflı/5,2 GB Çift Taraflı – Sürüm 1.0
ortamlardan okuyamadığını veya bu ortamlara yazamadığını unutmayın.
3 DirectX® 10 veya daha yenisi Windows Vista veya daha yeni bir sürümü gerektirir. Windows 7, WDDM v1.0 (Vista) sürücüsü kullanan eski DirectX 9 adaptörlerini destekler. DirectX 10
veya daha yenisi için WDDM v1.1 (Windows 7) uyumlu bir sürücü gerekir.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/desktops
© Telif Hakkı 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler
ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik
veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bu sistem, Windows 7 yazılımını yüklemek ve Windows 7 işlevlerinden tam olarak yararlanmak için donanımın yükseltilmesini ve/veya ayrıca yeni donanım satın almayı ve/veya bir
DVD sürücüsü gerektirebilir. Ayrıntılar için bkz. http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ Gelecekte istendiği takdirde yükseltme yapılabilmesi için Windows 7 Professional
diski dahil edilmiş olabilir. Bir son kullanıcının bu sürüm düşürmeye hak kazanabilmesi için, o kullanıcının bir işletme (devlet veya eğitim kurumları dahil) olması gerekir ve yılda aynı
özel görüntüye sahip en az 25 müşteri sistemi sipariş etmesi beklenmektedir.
Athlon ve Sempron, AMD Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari veya ticari markalarıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun A.B.D.'de tescilli
ticari markalarıdır. Windows Vista®, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP Sanal Odalar (bir
görüşmede en fazla 5
kişi) Lisansı

Ekip toplantıları, müşteri brifingleri ve eğitim etkinliklerine, uygun tek bir çevrimiçi
yerde ev sahipliği yapmak için Internet erişimi olan her yerden bağlanın.

Ürün numarası: WF722A

HP Sanal Odalar (bir
görüşmede en fazla 15
kişi) Lisansı

Ekip toplantıları, müşteri brifingleri ve eğitim etkinliklerine, uygun tek bir çevrimiçi
yerde ev sahipliği yapmak için Internet erişimi olan her yerden bağlanın.

Ürün numarası: WF723A

HP 2,4GHz Kablosuz
Klavye ve Fare

Bu şık set, masaüstü bilgisayarlar için kablosuz klavye ve lazer fare işlemlerinde
rahatlık, kolaylık ve zarafet sağlar.

Ürün numarası: NB896AA

HP USB 2 Düğmeli Lazer
Fare

HP Lazer Fare, lazer izlemenin hızını ve hassasiyetini basit ve şık bir tasarımla sunar.
Bu fare en yeni lazer algılama teknolojisini kullanarak çeşitli yüzeylerde hareketi
doğru bir şekilde kaydeder.

Ürün numarası: GW405AA

HP İnce USB
Güçlendirilmiş
Hoparlörler

USB bağlantı noktasından çalıştırılan ince HP hoparlörleri, şirket kullanıcıları için
mükemmel bir stereo hoparlör çözümü sağlayan zengin ve yüksek kaliteli bir ses
üretir.

Ürün numarası: KK912AA

3 yıl Sonraki İş Günü
Yerinde, Bozuk Ortamı
Geri Alma, Harici
Monitör hariç, Donanım
Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde
onarım hizmeti alın.

Ürün numarası: U6578E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/desktops

