Počítač HP Pro 3305 Microtower

Táto elegantná mikroveža je produktívna a štýlová zvnútra aj
navonok a obsahuje počítačové technológie potrebné pre
podnikanie.

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
Podnikový počítač radu HP Pro 3305 Microtower má
prepracovaný návrh a je dostatočne výkonný, aby dokázal
flexibilne spracovať všetky vaše počítačové úlohy, vďaka čomu
bude váš počítač v budúcnosti rásť spolu s vami. Získate plne
funkčný, výborne vyzerajúci počítač so známou kvalitou a
spoľahlivosťou.
Nový návrh
S elegantným, minimalistickým, priemyselným dizajnom je tento
počítač zosobnením vyspelosti. Počítač radu HP Pro 3305 má
čistý vzhľad, ktorý bude aktuálny aj po rokoch. Prepracovaný
návrh nie je iba o vzhľade, ale zahŕňa tiež možnosť
konfigurácie a je praktický. Získate štýlovú a výkonnú pracovnú
silu pripravenú splniť vaše požiadavky, ktorá neskôr rastie s
vašim podnikom. Obsahuje najnovšie procesory AMD Phenom
II X2, X4 a X6 1 pre ten najvyšší výkon. Vyhotovenie
Microtower je navrhnuté tak, aby sa hodilo do typického
podnikového pracovného priestoru a zahŕňa prakticky
umiestnené predné porty USB 2.0 a zvukové porty. Štandardné
video, sieťové a ďalšie USB porty sú dostupné na zadnej
strane.
Najnovšia technológia
Získate výber z najnovších technológií a flexibilnú skrinku
Microtower, ktorá podporuje konfigurácie, ktoré budú najlepšie
vyhovovať potrebám vášho podniku. Vyberte si zo širokej
palety štandardných pevných diskov alebo optických
jednotiek2. Štandardná pamäť DDR3 je energeticky efektívna
a zároveň rozšíriteľná, vďaka čomu vám pomôže šetriť
peniaze a pracovať efektívne. Nebudete musieť robiť
kompromisy, pokiaľ pôjde o spúšťanie graficky náročných
aplikácií. Bez ohľadu na to, či upravujete fotografie, vytvárate
multimediálne prezentácie alebo pretvárate webový obsah, s
grafikami ATI Radeon budete vidieť jasnejšie farby a detaily.
Flexibilita už po vybalení
Počítač HP Pro 3305 Microtower je pripravený na konfiguráciu
s ďalšími pamäťovými slotmi, slotmi PCI Express (PCIe) a
8,9/13,3 cm (3,5”/5,25”) zásuvkami. Zvoľte si operačný
systém originálny Windows® 7, ktorý je ten pravý pre vaše
prostredie. A s predinštalovaným softvérom ako HP
ProtectTools3 pre malé podniky a Norton Antivirus4 (skúšobná
verzia) získate počítač s výbavou, ktorý zaujme ihneď po
vybalení. Pripojte periférne zariadenia ako voliteľná
bezdrôtová klávesnica a myš bez vytvárania neporiadku2.

Viac ako je v škatuli
S našimi inováciami zameranými na podnikanie obsiahnutými
v každom počítači radu HP Pro 3305, ktoré vám pomôžu
zvýšiť produktivitu, znížiť riziko, znížiť dopad na životné
prostredie a zvýšiť celkový zážitok z práce s počítačom získate
viac ako iba to, čo je v škatuli. Rad HP Pro 3305 navyše
poskytuje služby a možnosti podpory, takže môžete využiť váš
čas na zameranie sa na to najdôležitejšie—vaše podnikanie.
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ŠPECIFIKÁCIE
Vyhotovenie

Microtower

Operačný systém

Originálny
Originálny
Originálny
Originálny
FreeDOS

Procesor

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

Čipová sada

AMD 785G

Vymeniteľné médiá

Zapisovačka SATA SuperMulti DVD

Grafika

Integrovaná grafická karta 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

Realtek ALC888S-VD HD Audio

Možnosti komunikácie

Realtek RTL8105E 10/100

Porty a konektory

8 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 digitálny zvukový výstup (SPDIF); 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup pre mikrofón

Vstupné zariadenia

Klávesnica HP USB Standard Value
Optická myš HP USB BLK

Softvér

Predinštalovaný balík Microsoft Office 2010 Starter (na aktiváciu úplnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kód Product Key); Microsoft Windows
Virtual PC – XP; Mozilla Firefox pre HP Virtual Solutions 2011; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Cyberlink Power Director;
Cyberlink Power Starter; Norton Internet Security 2011 (60-dňová skúšobná verzia); PDF Complete špeciálne vydanie; HP Power Assistant; Credential
Manager pre HP ProtectTools; HP ProtectTools Suite SMB; Xobni; HP Recovery Manager; HP Support Assistant (HPSA)

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 10 kg

Zdroj

Napájanie 300 W – aktívna PFC

Riešenia pre rozšírenie

1 PCIe x16 s plnou výškou; 3 PCIe x1 s plnou výškou; 1 mini PCI; 1 čítačka pamäťových kariet 15-v-1
Jedna 8,9 cm (3,5"); Dve 13,3 cm (5,25") ; Dve 8,9 cm (3,5")

Záruka

Ochrana službami HP Services vrátane štandardnej záruky 1-1-1. Podmienky a ustanovenia sa líšia v závislosti od krajiny a/alebo pracovného modelu.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

1 Na využitie schopností 64-bitového spracúvania procesora AMD 64 tento systém vyžaduje samostatne zakúpený 64-bitový operačný systém a 64-bitové softvérové produkty. Výkonnosť
systému zahŕňajúceho 64-bitový operačný systém sa bude z dôvodu širokej škály dostupných softvérových aplikácií líšiť. Technológia Dual/Quad/Triple Core je navrhnutá na zvýšenie
výkonu viacvláknových softvérových produktov a multifunkčných operačných systémov reagujúcich na hardvér a na podanie plného výkonu môže vyžadovať príslušný operačný systém.
Nie všetci zákazníci alebo softvérové aplikácie môžu využiť prínos tejto technológie. Tento počítač nepodporuje funkciu pretaktovania AMD. Číslovanie spoločnosti AMD nezodpovedá
taktovacej frekvencii.
2 Predávané samostatne alebo ako voliteľné príslušenstvo. Dostupnosť sa líši v závislosti od oblasti.
3 HP ProtectTools vyžaduje Microsoft Windows.
4 60-dňová skúšobná doba. Na aktualizácie je potrebné internetové pripojenie. Prvá aktualizácia je súčasťou. Na ďalšie aktualizácie sa vyžaduje poplatok. Tento softvér je pre vás
licencovaný výrobcom pri podmienkach licenčnej zmluvy pre koncového používateľa.

Ďalšie informácie nájdete na adresewww.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na
produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať
za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Na inštaláciu systému Windows 7 a využitie všetkých jeho funkcií môže byť potrebný vylepšený alebo samostatne zakúpený hardvér a/alebo DVD mechanika. Podrobnosti nájdete na adrese
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. V prípade potreby môže byť k dispozícii aj disk so systémom Windows 7 Professional pre budúcu inováciu. Prechod na predchádzajúcu verziu
(downgrade) môžu využiť iba koncoví používatelia z radov firiem (vrátane vládnych alebo vzdelávacích inštitúcií), od ktorých sa očakáva, že objednajú každoročne aspoň 25 zákazníckych systémov s
rovnakým vlastným bitovým obrazom.
Athlon a Sempron sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti AMD Corporation v USA a v ďalších krajinách. Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA. Windows Vista® je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených Štátoch a/alebo iných
krajinách.
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Windows 7.
Príslušenstvo a služby

HP Virtual Rooms (up to 5
people in one meeting)
License

Pripojte sa odkiaľkoľvek s prístupom na Internet a organizujte stretnutia tímu,
schôdzky so zákazníkmi školenia na jednom pohodlnom online mieste.

Číslo produktu: WF722A

HP Virtual Rooms (up to
15 people in one
meeting) License

Pripojte sa odkiaľkoľvek s prístupom na Internet a organizujte stretnutia tímu,
schôdzky so zákazníkmi školenia na jednom pohodlnom online mieste.

Číslo produktu: WF723A

2-tlačidlová laserová myš
HP USB

USB laserová myš HP poskytuje rýchlosť a presnosť laserového stopovania v
jednoduchom, elegantnom dizajne. Zaznamenáva pohyby presne na rôznych
povrchoch použitím najnovšej laserovej snímacej technológie.

Číslo produktu: GW405AA

Bezdrôtová klávesnica a
myš HP 2,4 GHz

Táto štýlová súprava poskytuje pohodlie, komfort a eleganciu používania
bezdrôtovej klávesnice a laserovej myši pre váš stolový počítač.

Číslo produktu: NB896AA

Tenké reproduktory HP
napájané cez USB

Reproduktory napájané z HP Thin USB zabezpečujú bohatý vysokokvalitný zvuk,
ktorý ponúka vynikajúce riešenie setero reproduktora pre komerčných používateľov.

Číslo produktu: KK912AA

Hardvérová podpora HP
na mieste v nasl.
pracovný deň

Ponúka 3 ročný jednoduchý nákup a službu jednoduchej opravy v nasledujúci
pracovný deň na mieste vášho výrobku HP kvalifikovaným technikom HP.

Číslo produktu: U6578E

Ďalšie informácie nájdete na adresewww.hp.com/eur/hpoptions

Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant)

