HP Pro 3305 mikrotorony számítógép

Ez a kívül-belül hatékony és elegáns mikrotorony számítógép
minden technológiát tartalmaz, amelyekre a vállalkozásoknak
szüksége van.

Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
A HP Pro 3305 sorozatú üzleti mikrotorony számítógép új
tervezése és nagy teljesítménye minden munkahelyi
számítástechnikai feladattal megbirkózik, rugalmassága pedig
lehetővé teszi a jövőbeni bővítéseket. Ön egy minden igényt
kielégítő és vonzó külsejű számítógépet kap, a HP-tól
megszokott minőséggel és megbízhatósággal.
Új tervezés
Az elegáns, minimalista, ipari dizájn igazán kifinomult külsőt
kölcsönöz ennek a számítógépnek. A HP Pro 3305 sorozat
letisztult külseje még évek múltán sem fog divatjamúltnak tűnni.
Az áttervezés nemcsak a külsőre, hanem a
konfigurálhatóságra és a kényelemre is kiterjedt. Ön egy
elegáns és nagy teljesítményű igáslovat kap, mely megfelel a
mai igényeknek, és képes együtt növekedni vállalkozásával.
AMD Phenom II X2, X4 vagy X6 processzort1 tartalmazhat,
amelyek a legújabb technológiát képviselik a teljesítmény
terén. A tipikus munkahelyi igényekre tervezett mikrotorony, így
kényelmesen elhelyezett elülső USB 2.0 és hangportokat
tartalmaz. A számítógép hátoldalán normál video- és hálózati,
valamint további USB-portok találhatók.
A legújabb technológia
Ön a legújabb technológiák közül választhat, és egy olyan
rugalmas mikrotornyot kap, amely képes az üzleti igényeinek
legmegfelelőbb konfiguráció támogatására. A standard
merevlemez- és optikaimeghajtó-opciók széles választékából
választhat2. A standard DDR3 memória energiatakarékos és
jól bővíthető technológia, így Ön pénzt takaríthat meg, és
hatékonyan dolgozhat. Nem kell kompromisszumot kötnie, ha
igényes grafikus alkalmazások futtatásáról van szó. Legyen szó
fényképszerkesztésről, multimédiás bemutatók készítéséről vagy
webes tervezésről, az integrált ATI Radeon grafikus rendszerrel
Ön jobb képminőséget és részletességet élvezhet.

Azonnali, rugalmas használhatóság
A HP Pro 3305 mikrotorony kiválóan konfigurálható extra
memóriafoglalatai, PCI Express (PCIe) bővítőhelyei és
8,9/13,3 cm-es (3,5/5,25”-es) bővítőrekeszei révén.
Válasszon az igényeinek megfelelő, eredeti Windows® 7
operációs rendszert. Az előre telepített szoftverek, például a HP
ProtectTools3 for Small Business vagy a Norton Antivirus4
próbaváltozata révén a számítógép már a kicsomagolás után
rendkívül hatékonyan használható. A tartozékok, például az
opcionális vezeték nélküli billentyűzet és egér a rendetlenség
fokozása nélkül hozzáadhatók2.
Több, mint amit a dobozban talál
Ön többet kap annál, mint amit a dobozban talál – az üzleti
igényekhez alakított innovációink, melyek minden HP Pro 3305
sorozatú számítógépben megtalálhatók, hozzájárulnak a
produktivitás növeléséhez, a kockázatok elkerüléséhez, a
környezetre kifejtett hatás csökkentéséhez, valamint az
általános számítógépezési élmény fokozásához. Ezen felül a
HP Pro 3305 sorozat szerviz- és támogatási opciókat is kínál,
így a felhasználók a legfontosabbra – a vállalkozásukra –
összpontosíthatnak.

HP Pro 3305 mikrotorony számítógép
Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
SPECIFIKÁCIÓK
Helyigény

Mikrotorony

Operációs rendszer

Eredeti Windows®
Eredeti Windows®
Eredeti Windows®
Eredeti Windows®
FreeDOS

Processzor

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

Lapkakészlet

AMD 785G

Cserélhető hordozók

SATA SuperMulti DVD-író

Grafikus rendszer

Scheda grafica integrata ATI Radeon HD 4200; ATI Radeon HD 4200 integrált grafikus rendszer; 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)

Hangeszközök

Realtek ALC888S-VD HD hangrendszer

Kommunikáció

Realtek RTL8105E 10/100

Portok és csatlakozók

8 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 digitális hangkimenet (SPDIF); 1 hangbemenet; 1 hangkimenet; 1 mikrofonbemenet

Beviteli eszközök

HP USB szabványos gazdaságos billentyűzet
HP USB optikai egér, fekete

Szoftver

Előre telepített Microsoft Office 2010 Starter (a teljes Office 2010 programcsomag aktiválásához termékkulcsot kell vásárolni); 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 napos próbaverzió); PDF Complete Special Edition; HP Power Assistant; Credential Manager for HP
ProtectTools; HP ProtectTools Suite SMB; Xobni; HP Recovery Manager; HP Support Assistant (HPSA)

Méretek

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

Súly

10 kg kezdősúly

Áramellátás

300 W-os tápegység – aktív PFC

Bővítési megoldások

1 teljes magasságú PCIe x16; 3 teljes magasságú PCIe x1; 1 mini PCI; 1 db 15 az 1-ben memóriakártya-olvasó
Egy 8,9 cm-es (3,5"-es); Két 13,3 cm-es (5,25"-es) ; Két 8,9 cm-es (3,5"-es)

Garancia

A HP Services védelmével, beleértve az 1-1-1 éves alapgaranciát. A garancia feltételei országonként és/vagy üzleti modellenként eltérőek lehetnek.

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

1 Ez a rendszer az AMD 64 processzor 64 bites számítási képességeinek kiaknázásához külön megvásárolható 64 bites operációs rendszert és 64 bites szoftvertermékeket igényel. Mivel
a rendelkezésre álló szoftveralkalmazások köre rendkívül széles, a 64 bites operációs rendszerre épülő rendszerek teljesítménye esetenként más és más lehet. A két-, négy- és hárommagos
processzorokat arra tervezték, hogy növeljék a többszálú szoftvertermékek és a hardvert felismerő, többfeladatos operációs rendszerek teljesítményét, előnyeik teljes körű kihasználásához
megfelelő operációs rendszerre van szükség. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden vásárló és szoftveralkalmazás számára. Ez a számítógép az AMD órajelnövelő
funkciót nem támogatja. Az AMD számozása nem az órajelet tükrözi.
2 Külön vagy opcionális funkcióként vásárolható meg. Az elérhetőség régiónként változó.
3 A HP ProtectTools Microsoft Windows rendszert igényel.
4 60 napos próbaidőszak. A frissítések letöltéséhez internetkapcsolat szükséges. Az első frissítést tartalmazza. Az ezt követő frissítések előfizetést igényelnek. A szoftvert a gyártó saját
végfelhasználói licencszerződése keretében licenceli az Ön számára.

További információkért látogasson el a következő webhelyre:www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló
technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
A Windows 7 szoftver telepítéséhez és a Windows 7 funkcióinak teljes körű kihasználásához ez a rendszer továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolt hardvert és/vagy DVD meghajtót igényelhet.
Részletek: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Igény szerint a Windows 7 Professional telepítőlemezt is mellékeljük a jövőbeni frissítések elvégzéséhez. A korábbi változatokhoz
(„downgrade”) való jogosultság feltételei az alábbiak: a végfelhasználónak üzleti (illetve kormányzati vagy oktatási intézményekben dolgozó) felhasználónak kell lennie, és évente legalább 25,
azonos felszereltségű rendszert kell megrendelnie.
Az Athlon és a Sempron az AMD Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation Egyesült
Államokban bejegyzett védjegyei. A Windows Vista® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

4AA3-4186HUE. Június 2011

HP Pro 3305 mikrotorony számítógép
Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
Tartozékok és szolgáltatások

HP Virtual Rooms
(találkozónként legfeljebb
5 személy) licenc

Csatlakozás internetkapcsolattal bárhonnan, csoportmegbeszélések,
ügyféltájékoztatók és oktatások egyetlen, kényelmes online helyszínen történő
megtartásához.

Termékszám: WF722A

HP Virtual Rooms
(találkozónként legfeljebb
15 személy) licenc

Csatlakozás internetkapcsolattal bárhonnan, csoportmegbeszélések,
ügyféltájékoztatók és oktatások egyetlen, kényelmes online helyszínen történő
megtartásához.

Termékszám: WF723A

HP kétgombos lézer
USB-egér

A HP USB lézeres egér egyszerű, elegáns formában kínálja a lézeres nyomkövetéssel
járó nagy sebességet és pontosságot. A legújabb lézerérzékelős technológiának
köszönhetően különféle felületeken is pontosan rögzíti az elmozdulást.

Termékszám: GW405AA

HP 2,4 GHz-es vezeték
nélküli billentyűzet és
egér

E tetszetős készlet használatával maradéktalanul élvezheti a vezeték nélküli
billentyűzet és a lézeres egér nyújtotta kényelmes, kellemes és elegáns munkavégzés
előnyeit.

Termékszám: NB896AA

HP vékony,
USB-áramellátású
hangszóró

A HP vékony USB-áramellátású hangszórók gazdag, kiváló minőségű hanghatást
nyújtanak, ez kitűnő hangszóró-megoldást jelent az üzleti felhasználók számára.

Termékszám: KK912AA

HP következő munkanapi
helyszíni
hardvertámogatás

3 éves, egyszerűen megvásárolható és használható következő munkanapi helyszíni
javítási szolgáltatással, HP szakember által, a HP termékhez

Termékszám: U6578E

További információkért látogasson el a következő webhelyre:www.hp.com/eur/hpoptions

A HP Support Assistant révén számítógépe mindig a legjobb formáját nyújtja: www.hp.eu/supportassistant

