HP Pro 3300 mikrotårn-PC

HP Pro 3300 Series kontor-PC i mikrotårnversjon har fått nytt
design og er kraftig nok til å håndtere alle
databehandlingsoppgaver med fleksibilitet til å la PCen vokse
sammen med deg senere. Du får en PC med alle funksjoner og
et flott utseende som har arvet kvalitet og pålitelighet.

HP anbefaler Windows® 7.
Nytt design
Den nye designen handler ikke bare om utseende, men
også konfigurerbarhet og praktisk bruk. Den har
andregenerasjon Intel® Core™ i3- og i5-prosessorer1
for å kunne levere det nyeste innen ytelse.
Mikrotårnet er laget for å passe inn på typiske
kontorarbeidsplasser, og har praktisk plasserte USB
2.0-porter og lydporter foran. Standard video-, nettverksog ekstra USB-porter er tilgjengelig på baksiden.
Nyeste teknologi
Velg fra en rekke standardharddisker eller optiske
tilleggsstasjoner2. Standard DDR3-minne er
energieffektivt og utvidbart slik at du kan spare penger
og arbeide effektivt.
Uansett om du redigerer bilder, lager
multimediepresentasjoner eller utformer webinnhold vil
du oppleve større bildeklarhet og flere detaljer med
integrert Intel Graphics.
Fleksibel rett ut av esken
HP Pro 3300 mikrotårn er klar for å konfigureres med
ekstra minnespor, PCI Express (PCIe)-spor og 8,9/13,3
cm (3,5”/5,25”) stasjonsrom. Velg det ekte Windows®
7-operativsystemet som er riktig for ditt miljø.
Mer enn det som er i esken
Våre forretningsfokuserte nyvinninger som følger med
hver HP Pro 3300 Series-PC, hjelper deg å øke
produktiviteten, redusere risiko, redusere
miljøfotavtrykket og forbedre den generelle
databehandlingsopplevelsen.
Det er ikke alle funksjoner som er tilgjengelig i alle
versjoner av Windows 7. Det kan hende at systemer
krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare
for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows 7 fullt ut.
Se http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ for
detaljer.

HP Pro 3300 mikrotårn-PC
HP anbefaler Windows® 7.
SPESIFIKASJONER
Formfaktor

Mikrotårn

Operativsystem

Ekte Windows®
Ekte Windows®
Ekte Windows®
Ekte Windows®
FreeDOS

Prosessor

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

Brikkesett

Intel® H61 Express

Uttakbare medier

SATA SuperMulti DVD-brenner

Grafikk

Integrert 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)

Lyd

Realtek ALC656

Kommunikasjon

Integrert Realtek RT8171E Gigabit

Porter og kontakter

8 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 digital lydutgang (SPDIF); 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1 mikrofoninngang

Inndataenheter

HP USB Value standardtastatur
HP USB optisk BLK-mus

Programvare

Microsoft Office 2010 Starter forhåndslastet (kjøp av produktnøkkel kreves for å aktivere en full Office 2010-pakke); 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 (60-dagers prøve);
PDF Complete Special Edition; HP Power Assistant; Credential Manager for HP ProtectTools; HP ProtectTools Suite SMB; Xobni; HP Recovery Manager; HP Support Assistant (HPSA)

Mål

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

Vekt

Starter på 10 kg

Strøm

300 W strømforsyning - aktiv PFC

Utvidelsesløsninger

1 PCIe x16 med full høyde; 3 PCIe x1 med full høyde; 1 mini-PCI; 1 15-i-1 mediekortleser
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.

7
7
7
7

Professional 64
Professional 32
Home Premium 64
Home Basic 64

1 64-bits databehandling med Intel-arkitektur krever en datamaskin med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel®

64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og
programvare. Se www.intel.com/info/em64t for mer informasjon. Dual Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke nødvendigvis
alle kunder som vil dra nytte av denne teknologien. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
2 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon. Tilgjengeligheten varierer fra region til region.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.eu/desktops
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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 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 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 tynne USB-drevne
høyttalere

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

Produktnummer: KK912AA

HP neste virkedag med
service på stedet
HW-støtte

Tilbyr en 3-årig lettkjøpt, brukervennlig reparasjonstjeneste for HP-produktet, med
reparasjon på stedet neste virkedag fra en HP-kvalifisert tekniker

Produktnummer: U6578E

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

Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

