Komputer biurkowy HP Pro 3305
Microtower

Wysoka produktywność i najwyższy styl w środku i na
zewnątrz – nasz komputer zawiera spełnia wszystkie potrzeby
firm.

Windows®. Życie bez ograniczeń. HP zaleca system Windows 7.
Komputer biznesowy w HP Pro Microtower serii 3305 został od
nowa zaprojektowany po to, aby sprostać wszystkim
wymaganiom obliczeniowym i zapewnić elastyczność
pozwalającą na jego rozbudowę w przyszłości. W pełni
funkcjonalny komputer o doskonałym wyglądzie oraz
najwyższej jakości i niezawodności.
Nowa konstrukcja
Dzięki zgrabnej i minimalistycznej konstrukcji nasz komputer
jest uosobieniem nowoczesności. Komputery HP Pro serii 3305
cechują się estetycznym wyglądem, który pozostanie
atrakcyjny przez wiele lat. Nowa konstrukcja nie obejmuje
tylko wyglądu, lecz również możliwość konfiguracji i wygodę.
Jest to stylowa, wydajna konstrukcja, która zrealizuje wszystkie
bieżące potrzeby i pozwoli na rozwój firmy. Dzięki
procesorom AMD Phenom II X2, X4 i X6 1 możesz osiągnąć
maksimum wydajności. Komputer Microtower pasuje do
typowych przestrzeni biurowych i jest wyposażony w
ergonomiczne przednie złącze USB 2.0 i gniazda audio. Z
tyłu komputera znajdują się standardowe porty obrazu, sieci i
dodatkowe porty USB.
Najnowsza technologia
Najnowsza technologia do wyboru i elastyczna konstrukcja w
miniwieży pozwoli na utworzenie konfiguracji optymalnie
pasującej do potrzeb Twojej firmy. Wybierz jeden z wielu
oferowanych standardowych dysków twardych i napędów
optycznych2. Standardowa pamięć DDR3 jest wydajna
energetycznie i łatwa w rozbudowie, dzięki czemu możesz
zachować możliwość wydajnej pracy, nie wydając dużo
pieniędzy. Nie musisz iść na kompromisy w zakresie jakości i
wydajności obrazu. Zintegrowana karta graficzna ATI Radeon
pozwoli na zachowanie maksymalnej jakości obrazu i
najwyższego poziomu szczegółów podczas edycji zdjęć,
tworzenia prezentacji multimedialnych i projektowania
materiałów WWW.

Firmowa elastyczność
Komputer HP Pro 3305 Microtower oferuje dodatkowe gniazda
pamięci, gniazda PCI Express (PCIe) i otwory 8,9/13,3 cm
(3,5”/5,25”). Wybierz oryginalny system Windows® 7 w
odpowiedniej wersji. Zainstalowane fabrycznie
oprogramowanie, w tym HP ProtectTools3 for Small Business i
Norton Antivirus4 (w wersji próbnej) sprawia, że ten doskonale
wyposażony komputer zwiększa wydajność pracy zaraz po
rozpakowaniu. Podłączenie urządzeń peryferyjnych, takich jak
opcjonalna bezprzewodowa klawiatura i mysz, porządkują
Twoje miejsce pracy2.
Więcej możliwości
Dzięki naszemu komputerowi HP Pro serii 3305 otrzymasz
szereg innowacji biznesowych, które pomogą zwiększyć
produktywność, zapobiec ryzyku, zmniejszyć wpływ na
środowisko naturalne i poprawić ogólną jakość pracy.
Komputer HP Pro serii 3305 zapewnia też opcjonalne usługi i
pomoc techniczną, dzięki czemu można poświęcić czas na
rzecz najważniejszą — firmę.
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DANE TECHNICZNE
Obudowa

Microtower

System operacyjny

Oryginalny
Oryginalny
Oryginalny
Oryginalny
FreeDOS

Procesor

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

Zestaw układów

AMD 785G

Nośniki wyjmowalne

Nagrywarka DVD z oprogramowaniem SATA SuperMulti

Grafika

Zintegrowana karta graficzna ATI Radeon HD 4200; Karta graficzna AMD Radeon HD 6450 (1 GB); Karta graficzna AMD Radeon HD 6570 (2 GB); Karta
graficzna NVIDIA GeForce 405 (512 MB); Karta graficzna NVIDIA GeForce GT 520 (1 GB); Karta graficzna NVIDIA GeForce GT 530 (2 GB)

Karta dźwiękowa

Układ dźwiękowy HD Realtek ALC888S-VD

Komunikacja

Karta sieciowa Realtek RTL8105E 10/100

Porty i złącza

8 portów USB 2.0; 1 port DVI-D; 1 port VGA; 1 port RJ-45; 1 cyfrowe wyjście audio (SPDIF); 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 1 wejście mikrofonu

Urządzenia wejściowe

Standardowa klawiatura HP USB
Czarna mysz optyczna HP USB

Oprogramowanie

Fabrycznie zainstalowany pakiet Microsoft Office 2010 Starter (aktywacja całego pakietu Office 2010 wymaga zakupienia klucza produktu); 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-dniowa wersja próbna); PDF Complete Special Edition; HP Power Assistant; Credential
Manager for HP ProtectTools; HP ProtectTools Suite SMB; Xobni; HP Recovery Manager; HP Support Assistant (HPSA)

Wymiary

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

Waga

Od 10 kg

Zasilanie

Zasilacz 300 W — aktywny stabilizator PFC

Rozszerzenia

1 pełnej wysokości gniazdo PCIe x16; 3 pełnej wysokości gniazdo PCIe x1; 1 gniazdo mini PCI; 1 czytnik kart „15 w 1”
Jeden 8,9 cm (3,5"); Dwa 13,3 cm (5,25") ; Dwa 8,9 cm (3,5")

Gwarancja

Standardowa gwarancja 1-1-1 z serwisem działu usług HP. Warunki gwarancji zależą od kraju i/lub modelu.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

1 Wykorzystanie w tych systemach możliwości, jakie daje przetwarzanie 64-bitowe z użyciem technologii procesora AMD 64, wymaga oddzielnego zakupu 64-bitowego systemu
operacyjnego i oprogramowania. Wobec szerokiej gamy dostępnych aplikacji wydajność z 64-bitowym systemem operacyjnym może być różna. Technologia dwu-, trój- oraz
czterordzeniowa poprawia wydajność aplikacji wielowątkowych oraz wielozadaniowych systemów operacyjnych wykorzystujących zaawansowane możliwości sprzętu. Wykorzystanie
wszystkich możliwości tej technologii może wymagać odpowiedniego systemu operacyjnego. Nie wszystkim użytkownikom i programom zastosowanie tej technologii przyniesie widoczne
korzyści. Ten komputer nie obsługuje funkcji przetaktowywania procesorów AMD. Numeracja AMD nie oznacza pomiaru częstotliwości zegara.
2 Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne. Dostępność zależy od regionu.
3 Oprogramowanie HP ProtectTools wymaga Microsoft Windows.
4 60-dniowy okres próbny. Aby otrzymywać uaktualnienia, należy mieć dostęp do Internetu. Pierwsze uaktualnienie dołączono do zestawu. Później do otrzymywania aktualizacji
niezbędna jest subskrypcja. Na oprogramowanie producent udziela licencji o warunkach opisanych w umowie licencyjnej użytkownika końcowego.

Więcej informacji na stroniewww.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie
ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Do instalacji Windows 7 i pełnego dostępu do wszystkich jego funkcji może być wymagane uaktualnienie i/lub zakup dodatkowego sprzętu i/lub napędu DVD. Szczegółowe informacje można
znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. W zestawie może znajdować się dysk z systemem Windows 7 Professional na wypadek konieczności przeprowadzenia
późniejszego uaktualnienia. Użytkownikiem końcowym uprawnionym do zmiany wersji produktu na starszą musi być firma (dotyczy również instytucji rządowych i edukacyjnych), która zamawia
rocznie co najmniej 25 systemów klienta o tym samym obrazie instalacji niestandardowej.
Athlon i Sempron są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy AMD Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w
Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Windows Vista® jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
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Akcesoria i usługi

HP Virtual Rooms (do 5
osób na 1 spotkaniu) —
licencja

Łączność z dowolnego miejsca oferującego dostęp do Internetu zapewnia
możliwość prowadzenia spotkań zespołów, spotkań informacyjnych dla klientów i
szkoleń za pośrednictwem jednej, wygodnej lokalizacji dostępnej online.

Numer produktu: WF722A

HP Virtual Rooms (do 15
osób na 1 spotkaniu) —
licencja

Łączność z dowolnego miejsca oferującego dostęp do Internetu zapewnia
możliwość prowadzenia spotkań zespołów, spotkań informacyjnych dla klientów i
szkoleń za pośrednictwem jednej, wygodnej lokalizacji dostępnej online.

Numer produktu: WF723A

Dwuprzyciskowa mysz
laserowa USB HP

Mysz laserowa USB HP ma prostą, elegancką konstrukcję i oferuje szybkie i
dokładne śledzenie laserowe. Dzięki najnowszej technologii czujnika laserowego
dokładnie rejestruje ruch na różnych typach powierzchni.

Numer produktu: GW405AA

Bezprzewodowa
klawiatura i mysz HP 2,4
GHz

Ten stylowy zestaw zapewnia wygodę, komfort i elegancję bezprzewodowej
klawiatury i działania laserowej myszy bezprzewodowej w komputerze biurkowym.

Numer produktu: NB896AA

Głośniki HP z serii Thin
Line ze wzmacniaczem
zasilanym przez port USB

Głośniki ze wzmacniaczem HP Thin USB zapewniają dźwięk wysokiej jakości i
stanowią znakomity system stereo dla pracowników biurowych.

Numer produktu: KK912AA

Serwis sprzętu HP w
miejscu instalacji w
następnym dniu
roboczym

Do produktów HP dostępne są łatwe do kupienia i łatwe w użyciu, obowiązujące w
okresie 3 lat usługi naprawy uszkodzonego sprzętu w miejscu instalacji. Usługi są
wykonywane przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP

Numer produktu: U6578E

Więcej informacji na stroniewww.hp.com/eur/hpoptions

Oprogramowanie HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) zapewnia maksymalną sprawność
komputera

