Počítač HP Pro 3305 microtower

Tento elegantní a produktivní model microtower nabízí všechny
počítačové technologie, které firmy vyžadují.

Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Firemní počítač HP Pro 3305 v provedení microtower nabízí
přepracovaný design, dostatečný výkon na to, aby zvládal
veškeré vaše pracovní úlohy, a flexibilitu umožňující budoucí
rozšíření. Získáte plně funkční a skvěle vypadající osobní
počítač nabízející tradiční kvalitu a spolehlivost.
Přepracovaný design
Tento elegantní počítač s minimalistickým průmyslovým
designem je zosobněním sofistikovanosti. Řada HP Pro 3305
má čistý vzhled, který je silně nadčasový. Přepracování se
netýkalo jen vzhledu, ale také možností konfigurace
a praktičnosti. Získáte stylovou a výkonnou pracovní sílu, která
splní vaše potřeby a umožní budoucí rozšíření. Procesory AMD
Phenom II X2, X4 a X61 nabízí špičkový výkon. Verze
microtower je určena pro typická firemní pracovní prostředí
a nabízí vhodně umístěné porty USB 2.0 a zvukové konektory.
Na zadní straně jsou standardní porty pro video, síť a rozhraní
USB.
Nejnovější technologie
Získáte nejnovější technologii a flexibilní provedení microtower
umožňující konfiguraci, která nejlépe vyhovuje potřebám firmy.
Můžete si vybrat z řady standardních pevných disků či
optických jednotek2. Standardní paměť DDR3 je energeticky
úsporná a rozšiřitelná, což vám pomůže ušetřit peníze a zvýšit
efektivitu práce. Co se týká zpracování graficky náročných
aplikací, kompromis pro vás bude neznámým pojmem. Ať
budete upravovat fotografie, vytvářet multimediální prezentace,
nebo navrhovat webový obsah, jistě oceníte vylepšenou čistotu
obrazu, kterou zajišťuje integrovaný grafický čip ATI Radeon.
Flexibilita ihned po vybalení
Konfigurace počítače HP Pro 3305 v provedení microtower
nabízí flexibilní možnosti díky dalším paměťovým slotům,
slotům PCI Express (PCIe) a 8,9/13,3cm (3,5”/5,25”)
pozicím. Podle vašeho prostředí si můžete vybrat požadovaný
originální operační systém Windows® 7. S předinstalovaným
softwarem, jako je produkt HP ProtectTools3 for Small Business
a Norton Antivirus4 (zkušební verze), získáte počítač, který je
okamžitě připraven k práci. Můžete připojit periferní zařízení,
jako je volitelná bezdrátová klávesnice a myš, aniž by vám na
stole překážely kabely2.

Nezískáte jen obsah balení
Naše inovace zaměřené na firmy, které jsou součástí každého
počítače HP řady Pro 3305, zvyšují produktivitu, snižují riziko
a dopad na životní prostředí a zvyšují spokojenost uživatelů.
Díky těmto inovacím však získáte mnohem více. Počítač HP Pro
3305 také nabízí služby a podporu, abyste se mohli více
zaměřit na to, co považujete za nejdůležitější – na svou práci.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Provedení

Provedení microtower

Operační systém

Originální
Originální
Originální
Originální
FreeDOS

Procesor

AMD Phenom II X6 1065T (2,9 GHz, celkem 9 MB mezipaměti); AMD Phenom II X4 840T (2,9 GHz, celkem 8 MB mezipaměti); Procesor AMD Athlon II X4
645 (3,1 GHz, 2 MB L2 mezipaměti); Procesor AMD Athlon II X3 450 (3,2 GHz, 1,5 MB L2 mezipaměti); Procesor AMD Athlon II X2 260 (3,2 GHz, 2 MB
L2 mezipaměti)

Čipová sada

AMD 785G

Vyjímatelná média

Zapisovací jednotka SATA SuperMulti DVD

Grafická karta

Integrovaný grafický adaptér ATI Radeon HD 4200; AMD Radeon HD 6450 (1 GB); AMD Radeon HD 6570 (2 GB); NVIDIA GeForce 405 (512 MB);
NVIDIA GeForce GT 520 (1 GB); NVIDIA GeForce GT 530 (2 GB)

Zvuk

Zvukový čip Realtek ALC888S-VD HD

Komunikace

Síťová karta Realtek RTL8105E 10/100

Porty a konektory

8 portů USB 2.0; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 digitální zvukový výstup (SPDIF); 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup pro mikrofon

Vstupní zařízení

Standardní klávesnice HP USB Value
Optická myš USB HP BLK

Software

Předinstalovaná sada Microsoft Office 2010 Starter (k aktivaci plné verze sady Office 2010 je nutné zakoupit klíč Product Key); 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 (60denní zkušební verze); PDF Complete Special Edition; HP Power Assistant; Credential Manager for HP
ProtectTools; HP ProtectTools Suite SMB; Xobni; HP Recovery Manager; HP Support Assistant (HPSA)

Rozměry

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

Hmotnost

Základní hmotnost 10 kg

Napájení

300W napájecí zdroj s aktivní korekcí PFC

Možnosti rozšíření

1 slot PCIe x16 s plnou výškou; 3 sloty PCIe x1 s plnou výškou; 1 slot mini PCI; 1 čtečka mediálních karet 15 v 1
Jeden 8,9 cm (3,5"); Dva 13,3 cm (5,25") ; Dva 8,9 cm (3,5")

Záruka

Podléhá záruce služeb HP Services, včetně standardní záruky (1 – 1 – 1). Podmínky záruky se mohou lišit podle jednotlivých zemí a pracovních modelů.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional (32bitový)
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

1 Tento systém vyžaduje samostatně zakoupený 64bitový operační systém a 64bitové softwarové produkty, abyste mohli plně využít 64bitového výkonového potenciálu procesoru AMD
64. Na základě široké řady dostupných softwarových aplikací se výkon systému, včetně 64bitového systému, může lišit. Dvoujádrové, čtyřjádrové a tříjádrové procesory jsou navrženy pro
zvýšení výkonu vícevláknového softwaru a operačních systémů se souběžným zpracováním úloh a k plnému výkonu mohou vyžadovat příslušný software operačního systému. Ne všichni
zákazníci nebo softwarové aplikace musí nezbytně použitím této technologie získat. Tento počítač nepodporuje funkci přetaktování procesorů AMD. Číslování od společnosti AMD není
indikátorem taktu procesoru.
2 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství. Dostupnost se liší podle oblastí.
3 Software HP ProtectTools vyžaduje operační systém Microsoft Windows.
4 60denní zkušební doba. Ke stahování aktualizací je potřeba přístup k Internetu. První aktualizace je součástí instalace. K odběru dalších aktualizací je třeba si zakoupit služby. Tento
software je výrobcem poskytován na základě licence za podmínek licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

Další informace najdete na webuwww.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby
společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost
HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systému Windows 7 mohou vyžadovat speciální hardware. Pro instalaci systému je zapotřebí DVD mechanika. Podrobnosti na webu http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Podle potřeby může být pro budoucí inovaci přiložen disk se systémem Windows 7 Professional. Aby koncový uživatel získal nárok na tento downgrade, musí se jednat o firmu (včetně vládních nebo
vzdělávacích institucích), a musí si ročně objednat alespoň 25 zákaznických systémů se stejnou vlastní bitovou kopií.
Athlon a Sempron jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti AMD Corporation v USA a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických. Windows Vista® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
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Příslušenství a služby

Licence pro virtuální
místnost HP Virtual Rooms
(až 5 osob na jednom
setkání)

Pořádejte týmové schůzky, prezentace pro zákazníky či školení na jediném místě
online – odkudkoli, kde máte k dispozici připojení k internetu.

Produktové číslo: WF722A

Licence pro virtuální
místnost HP Virtual Rooms
(až 15 osob na jednom
setkání)

Pořádejte týmové schůzky, prezentace pro zákazníky či školení na jediném místě
online – odkudkoli, kde máte k dispozici připojení k internetu.

Produktové číslo: WF723A

Laserová myš HP, 2
tlačítka, USB

Laserová myš HP USB poskytuje rychlé a přesné laserové snímání v jednoduchém a
elegantním designu. Zaznamenává pohyb přesně na různých površích pomocí
nejnovější laserové snímací technologie.

Produktové číslo: GW405AA

Bezdrátová klávesnice a
myš HP 2,4 GHz

Tato elegantní sada bezdrátové klávesnice a laserové myši pro práci se stolním
počítačem přináší pohodlí, komfort a elegantní vzhled.

Produktové číslo: NB896AA

Reproduktory HP Thin
s napájením z USB

Tenké reproduktory HP napájené přes port USB produkují bohatý, vysoce kvalitní
zvuk a jsou velmi vhodné pro profesionální uživatele.

Produktové číslo: KK912AA

HW podpora HP –
odezva na místě do
následujícího pracovního
dne

Nabízí pro váš produkt HP 3letou záruku na opravy hardwaru kvalifikovaným
technikem společnosti HP přímo u zákazníka během následujícího pracovního dne,
kterou lze snadno zakoupit a využívat.

Produktové číslo: U6578E

Další informace najdete na webuwww.hp.com/eur/hpoptions

Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním
stavu.

