HP Pro 3300 microtower pc

De HP Pro 3300 serie microtower Business pc is opnieuw
ontworpen: hij is krachtig genoeg om alle computertaken op de
werkplek uit te voeren en biedt volop mogelijkheden om de pc
in de toekomst uit te breiden. Het is een schitterende, complete
pc met beproefde kwaliteit en betrouwbaarheid.

HP raadt Windows® 7 aan.
Opnieuw ontworpen
Niet alleen het uiterlijk, maar ook de
configuratiemogelijkheden en het gebruiksgemak zijn
opnieuw ontworpen. Het systeem is voorzien van
tweede generatie Intel® Core™ i3 en i5 processoren1
met de hoogste prestaties.
De microtower is ontworpen voor standaard
werkomgevingen en beschikt over handig aan de
voorzijde geplaatste USB 2.0-poorten en audiopoorten.
Aan de achterzijde bevinden zich standaard video- en
netwerkpoorten en extra USB-poorten.
De nieuwste technologie
Er is keuze uit een reeks standaard vaste schijven en
optionele optische drives2. Standaard DDR3 geheugen
is energiezuinig en uitbreidbaar zodat u kunt besparen
en efficiënter kunt werken.
Of u nu foto's bewerkt, multimediapresentaties creëert of
webcontent ontwerpt, de ingebouwde Intel video zorgt
voor meer helderheid en zichtbare details.
Direct uit de doos flexibel
De HP Pro 3300 microtower biedt volop
uitbreidingsmogelijkheden met extra geheugenslots, PCI
Express (PCIe) slots en 8,9/13,3 cm
(3,5-inch/5,25-inch) inbouwplaatsen. Kies het legitieme
Windows® 7 besturingssysteem dat geschikt is voor uw
omgeving.
Meer dan de apparatuur in de doos
In elke HP Pro 3300 serie pc zijn innovaties voor
bedrijven ingebouwd, die u helpen de productiviteit te
verhogen, risico's te beperken, milieuvriendelijker te
werken en computergebruik plezieriger te maken.
Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van
Windows 7. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of
apart aangeschafte hardware nodig om de
functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten.

Meer informatie vindt u op:
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
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SPECIFICATIES
Model

Microtower

Besturingssysteem

Legitieme
Legitieme
Legitieme
Legitieme
FreeDOS

Processor

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

Chipset

Intel® H61 Express

Verwisselbare media

SATA SuperMulti dvd-writer

Video

Geïntegreerde Intel HD; AMD Radeon HD 6570 (2 GB); NVIDIA GeForce 405 (512 MB); NVIDIA GeForce GT 530 (2 GB); NVIDIA GeForce GT 520 (1 GB)

Audio

Realtek ALC656

Communicatie

Geïntegreerd Realtek RT8171E Gigabit

Poorten en connectoren

8 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 digitale audio-uitgang (SPDIF); 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 microfooningang

Invoerapparaten

HP USB standaard Value toetsenbord
HP USB optische BLK-muis

Software

Microsoft Office 2010 Starter voorgeladen (een productcode moet worden aangeschaft om de volledige Office 2010 suite te activeren); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Mozilla
Firefox voor HP Virtual Solutions 2011; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Cyberlink Power Director; Cyberlink Power Starter; Norton Internet Security
2011 (60 dagen evaluatie); PDF Complete Special Edition; HP Power Assistant; Credential Manager voor HP ProtectTools; HP ProtectTools suite SMB; Xobni; HP Recovery Manager; HP
Support Assistant (HPSA)

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 10 kg

Voeding

300-Watt voeding – active PFC

Uitbreidingsoplossingen

1 volle-hoogte PCIe x16; 3 volle-hoogte PCIe x1; 1 mini-PCI; 1 15-in-1 mediakaartlezer
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 64
Professional 32
Home Premium 64
Home Basic 64

1 Voor 64-bits computergebruik op Intel-architectuur is een computer nodig met een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel®

64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel 64 ondersteunt. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en
softwareconfiguraties. Meer informatie is beschikbaar op: www.intel.com/info/em64t. Dual-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle
klanten kunnen van deze technologie profiteren. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
2 Wordt apart of als optie verkocht. Beschikbaarheid varieert per regio.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.eu/desktops
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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 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 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 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 Next Business Day
Onsite Response HP supp

Een gemakkelijk aan te schaffen en te gebruiken 3-jarige onsite reparatieservice op
de volgende dag voor uw HP product door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U6578E

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

HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.eu/supportassistant

