HP Pro 3305 mikrotårn-PC

Denne slanke mikrotårn-PCen, som er tvers igjennom produktiv
og stilig, har PC-teknologien som bedrifter trenger.

Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
HP Pro 3305 Series mikrotårn kontor-PCer er nylig redesignet
og kraftig nok til å håndtere alle dine skrivebordbaserte
databehandlingsoppgaver, med fleksibilitet til å vokse med deg
i fremtiden. Du får en flott PC med full funksjonalitet og en
forhistorie med kvalitet og pålitelighet.
Nylig redesignet
Med sitt slanke og minimalistiske industridesign er denne PCen
det personifiserte raffinement. HP Pro 3305 Series PCer har en
rent utseende som vil være moderne i mange år fremover. Den
nye designen handlet ikke bare om utseende, men omfatter
konfigurerbarhet og praktiske funksjoner. Du får en stilig og
kraftig arbeidshest som er klar til å dekke dine behov nå og
vokse med virksomheten senere. Den har AMD Phenom II X2,
X4 og X6 prosessorer1 for det siste innen ytelse. Mikrotårnet et
konstruert for typiske kontorlokaler og har praktisk plasserte
USB 2.0-porter og lydutganger på fronten. Vanlige skjerm-,
nettverks- og flere USB-porter er tilgjengelig på baksiden.
Nyeste teknologi
Du kan velge blant det siste innen teknologi og et fleksibelt
mikrotårn som støtter konfigurasjonen som er best tilpasset dine
forretningsbehov. Velg mellom et utvalg av standardharddisker
og optiske stasjonsalternativer2. DDR3-standardminne er
energieffektivt og dessuten utvidbart for å hjelpe deg med å
spare penger og arbeide effektivt. Du trenger ikke å inngå
kompromisser når det gjelder kjøring av grafikkintensive
programmer. Enten du redigerer fotografier, lager
multimediepresentasjoner eller designer webinnhold, vil du se
forbedret bildeklarhet og detaljrikdom med integrert ATI
Radeon-grafikk.
Fleksibel rett ut av esken
HP Pro 3305-mikrotårnet er klar for konfigurering med ekstra
minnespor, PCI Express (PCIe)-spor og 8,9/13,3 cm
(3,5”/5,25”) brønner. Velg det ekte Windows®
7-operativsystemet som er rett for ditt miljø. Og med
forhåndsinstallert programvare som HP ProtectTools3 for Small
Business og Norton Antivirus4 (prøvetilbud) får du en PC som
er utstyrt for å gjøre inntrykk rett fra esken. Legg til ytre
tilleggsenheter som trådløst tastatur og mus uten å skape et
ledningskaos2.

Mer enn det som er i esken
Du får mer det som finnes i esken, med våre forretningsrettede
innovasjoner som er inkludert i alle HP Pro 3305 Series PCer
og som bidrar til økt produktivitet, redusert risiko, redusert
miljømessig fotavtrykk og en forbedret totalopplevelse av
databehandlingen. I tillegg har HP Pro 3305 Series service- og
støttealternativer, slik at du kan bruke tiden på det som er
viktigst – selve forretningsdriften.
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SPESIFIKASJONER
Formfaktor

Mikrotårn

Operativsystem

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

Prosessor

AMD Phenom II X6 1065T (2,9 GHz, 9 MB cache totalt); AMD Phenom II X4 840T (2,9 GHz, 8 MB cache totalt); AMD Athlon II X4 prosessor 645 (3,1 GHz,
2 MB L2-cache); AMD Athlon II X3 prosessor 450 (3,2 GHz, 1,5 MB L2-cache); AMD Athlon II X2 prosessor 260 (3,2 GHz, 2 MB L2-cache)

Brikkesett

AMD 785G

Uttakbare medier

SATA SuperMulti DVD-brenner

Grafikk

ATI Radeon HD 4200 integrert grafikk; 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)

Lyd

Realtek ALC888S-VD HD-lyd

Kommunikasjon

Realtek RTL8105E 10/100

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 optisk USB 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 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

1 Dette systemet krever et separat innkjøpt 64-bits operativsystem og 64-bits programvareprodukter for å kunne benytte 64-bits databehandling i AMD 64-prosessoren. På grunn av det
brede utvalget av programvare vil ytelsen til et system med et 64-bits operativsystem variere. Dual/Quad/Triple Core-prosessorer er utviklet for å forbedre ytelsen fra flertråders
programvareprodukter og "maskinvarebevisste" fleroppgavekjøringssystemer, og kan kreve egnet operativsystemprogramvare for å gi fullt utbytte. Alle kunder eller all programvare vil ikke
nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. Denne PCen støtter ikke AMD-overklokkingsfunksjonen. AMDs nummerering er ikke et mål på klokkefrekvens.
2 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon. Tilgjengeligheten varierer fra region til region.
3 HP ProtectTools krever Microsoft Windows.
4 60-dagers prøveperiode. Internett-tilgang kreves for å motta oppdateringer. Første oppdatering inkludert. Abonnement kreves for etterfølgende oppdateringer. Denne programvaren er
lisensiert til deg av produsenten på vilkårene i deres lisensavtale for sluttbrukere.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøkewww.hp.com/eur/desktops
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Det kan være at maskinvaren krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare og/eller en DVD-spiller for å kunne installere Windows 7-programvaren og få full nytte av Windows
7-funksjonaliteten. Se http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ for detaljer. Disk med Windows 7 Professional kan følge med for eventuell fremtidig oppgradering. For å kvalifisere for denne
nedgraderingen må en sluttbruker være en bedrift (inkludert offentlig etat eller utdanningsinstitusjon) og forventes å bestille minst 25 kundesystemer med samme egendefinerte image i året.
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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 besøkewww.hp.com/eur/hpoptions

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

