Υπολογιστής HP Pro 3300 Microtower

Ο επαγγελματικός υπολογιστής HP Pro 3300 Series Microtower
ανασχεδιάστηκε και είναι τόσο ισχυρός όσο χρειάζεται για το
χειρισμό όλων των εργασιών σας και διαθέτει την απαιτούμενη
ευελιξία ώστε να μεγαλώνει μαζί με την επιχείρησή σας. Έτσι
έχετε έναν όμορφο υπολογιστή πλήρων λειτουργιών με ποιότητα
και αξιοπιστία.

Η HP συνιστά Windows® 7.
Νέα ανανεωμένη σχεδίαση
Η ανασχεδίαση δεν αφορά μόνο την εμφάνιση, αλλά και
χαρακτηριστικά διαμόρφωσης και πρακτικότητας.
Διαθέτει επεξεργαστές Intel® Core™ i3 και i5 2ης
γενιάς1 για την πιο πρόσφατη τεχνολογία απόδοσης.
Σχεδιασμένος να χωρά στους τυπικούς επαγγελματικούς
χώρους εργασίας, αυτός ο Microtower διαθέτει θύρες
USB 2.0 και ήχου τοποθετημένες στην μπροστινή πλευρά
για περισσότερη άνεση. Οι τυπικές θύρες εικόνας,
δικτύου και οι πρόσθετες θύρες USB είναι τοποθετημένες
στο πίσω μέρος.
Η πιο πρόσφατη τεχνολογία
Επιλέξτε από ποικιλία τυπικών μονάδων σκληρού και
οπτικού δίσκου2. Η τυπική μνήμη DDR3 είναι ενεργειακά
αποδοτική και επεκτάσιμη για να εξοικονομείτε χρήματα
και να εργάζεστε αποδοτικά.
Είτε επεξεργάζεστε φωτογραφίες, είτε δημιουργείτε
παρουσιάσεις πολυμέσων, είτε σχεδιάζετε περιεχόμενο
web, με τα ενσωματωμένα γραφικά Intel θα έχετε
βελτιωμένη καθαρότητα εικόνας και λεπτομέρεια.
Ευελιξία όποτε τη χρειάζεστε
Ο HP Pro 3300 Microtower μπορεί να διαμορφωθεί με
πρόσθετες υποδοχές μνήμης, υποδοχές PCI Express
(PCIe) και θέσεις 8,9/13,3 cm (3,5”/5,25”). Επιλέξτε το
αυθεντικό λειτουργικό σύστημα Windows® 7 που είναι
κατάλληλο για το δικό σας περιβάλλον.
Περισσότερα απ' όσα παρέχονται στο κουτί
Οι επαγγελματικές καινοτομίες μας που περιλαμβάνονται
σε κάθε υπολογιστή HP Pro 3300 Series σάς βοηθούν
να αυξήσετε την παραγωγικότητα, να περιορίσετε τους
κινδύνους, να μειώσετε το περιβαλλοντικό σας
αποτύπωμα και να βελτιώσετε τη συνολική εμπειρία σας.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις
εκδόσεις των Windows 7. Ενδέχεται να απαιτείται
αναβαθμισμένο ή/και χωριστά αγορασμένο υλικό για

την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των
Windows 7. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μορφή

Microtower

Λειτουργικό σύστημα

Αυθεντικά
Αυθεντικά
Αυθεντικά
Αυθεντικά
FreeDOS

Επεξεργαστής

Intel® Core™ i5-2500S (2,70 GHz, 6 MB cache, 4 πυρήνες), Intel® Core™ i5-2400S (2,50 GHz, 6 MB cache, 4 πυρήνες), Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB cache, 2 πυρήνες),
Intel® Core™ i3-2100 (3,10 GHz, 3 MB cache, 2 πυρήνες), Intel® Pentium® G850 διπλού πυρήνα (2,90 GHz, 3 MB cache, 2 πυρήνες), Intel® Pentium® G840 διπλού πυρήνα (2,80
GHz, 3 MB cache, 2 πυρήνες), Intel® Pentium® G620 διπλού πυρήνα (2,60 GHz, 3 MB cache, 2 πυρήνες)

Chipset

Intel® H61 Express

Αποσπώμενα μέσα

Μονάδα εγγραφής SATA SuperMulti DVD

Γραφικά

Ενσωματωμένη κάρτα Intel HD, AMD Radeon HD 6570 (2 GB), NVIDIA GeForce 405 (512 MB), NVIDIA GeForce GT 530 (2 GB), NVIDIA GeForce GT 520 (1GB)

Ήχος

Realtek ALC656

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένο Realtek RT8171E Gigabit

Θύρες και υποδοχές

8 USB 2.0, 1 DVI-D, 1 VGA, 1 RJ-45, 1 ψηφιακή έξοδος ήχου (SPDIF), 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος μικροφώνου

Συσκευές εισόδου

Τυπικό πληκτρολόγιο USB HP Value
Οπτικό ποντίκι USB HP BLK

Λογισμικό

Προφορτωμένο Microsoft Office 2010 Starter (απαιτείται η αγορά κλειδιού προϊόντος για την ενεργοποίηση της πλήρους σουίτας του Office 2010), Microsoft Windows Virtual PC – XP,
Mozilla Firefox for HP Virtual Solutions 2011, Cyberlink PowerDVD, Cyberlink Label Print, Cyberlink Power 2 Go, Cyberlink Power Director, Cyberlink Power Starter, Norton Internet
Security 2011 (δοκιμαστική έκδοση 60 ημερών), PDF Complete Special Edition, HP Power Assistant, Credential Manager for HP ProtectTools, HP ProtectTools Suite SMB, Xobni, HP
Recovery Manager, HP Support Assistant (HPSA)

Διαστάσεις

17,32 x 42,11 x 38,23 cm

Βάρος

Αρχικό βάρος 10 kg

Ισχύς

Τροφοδοσία 300W - ενεργή διόρθωση συντελεστή ισχύος

Λύσεις επέκτασης

1 PCIe x16 πλήρους ύψους, 3 PCIe x1 πλήρους ύψους, 1 mini PCI, 1 συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων 15 σε 1
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.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 64
Professional 32
Home Premium 64
Home Basic 64

1 Η τεχνολογία 64 bit σε αρχιτεκτονική Intel απαιτεί σύστημα υπολογιστή με επεξεργαστή, chipset, BIOS, λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης συσκευών και εφαρμογές που

υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική Intel® 64. Οι επεξεργαστές δεν θα λειτουργούν (ούτε στα 32 bit) χωρίς BIOS που να υποστηρίζει την αρχιτεκτονική Intel 64. Η απόδοση ποικίλλει ανάλογα με
τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.intel.com/info/em64t. Η τεχνολογία δύο πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να
βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες από τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί
μέτρηση υψηλής απόδοσης.
2 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό. Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.eu/desktops
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

HP Virtual Rooms (up to 5
people in one meeting)
License

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

HP Virtual Rooms (up to
15 people in one
meeting) License

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

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

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

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 απόκριση HP
την επόμενη εργάσιμη
ημέρα για υποστήριξη
υλικού

Παρέχεται τριετής υπηρεσία επιτόπιας επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
πιστοποιημένο τεχνικό ΗΡ για το προϊόν σας HP, την οποία μπορείτε να αγοράσετε και
να χρησιμοποιήσετε εύκολα.

Αριθμός προϊόντος: U6578E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

Διατηρήστε τον υπολογιστή σας σε βέλτιστη λειτουργική κατάσταση με το HP Support Assistant,
www.hp.eu/supportassistant

