HP Pro 3305 Microtower Bilgisayar

İçeride ve dışarıda verimli ve zarif görünüme sahip bu şık
microtower, işletmelerin ihtiyaç duyduğu PC teknolojisini içerir.

Windows®. Sınırsız Yaşam. HP, Windows 7 ürününü önerir.
HP Pro 3305 Serisi Microtower İş Bilgisayarı yeniden
tasarlanmıştır ve bilgisayarınızın gelecekte sizinle birlikte
büyümesine olanak sağlayacak esnekliği sayesinde tüm
işyerinizin bilgisayar işlerini yerine getirecek kadar güçlüdür.
Kalite ve güvenirliğinin yanı sıra tam işlevli ve mükemmel
görünümlü bir bilgisayar elde edersiniz.
Yeniden tasarlanmış
Şık, minimalist, endüstriyel tasarımı ile bu PC sofistike yapıya
sahiptir. HP Pro 3305 Serisi, gelecek yıllarda güncelliğini
koruyacak kusursuz bir görünüme sahiptir. Yeni tasarım
görünümlerdeki değişikliğin yanı sıra yapılandırılabilirlik ve
kolaylık da içerir. Mevcut ihtiyaçlarınızı karşılamaya ve
işletmenizle birlikte büyümeye hazır güçlü bir iş gücü ve şıklık
elde edersiniz. En üstün performans için AMD Phenom II X2,
X4 ve X6 işlemcilere1 sahiptir. Genel işyeri çalışma alanlarına
uygun olarak tasarlanan Microtower, ön tarafa yerleştirilmiş
rahat erişim sağlayan USB 2.0 bağlantı noktaları ve ses
bağlantı noktaları içerir. Standart video, ağ ve USB bağlantı
noktaları arka tarafta bulunur.
En yeni teknoloji
Seçeceğiniz en yeni teknolojiye sahip, iş ihtiyaçlarınıza en
uygun yapılandırmayı destekleyecek esnek bir Microtower
bilgisayar edinin. Standart sabit disk sürücüsü veya optik disk
sürücüsü seçenekleri arasından seçim yapın2. Standart DDR3
bellek, enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra paradan tasarruf
etmenize ve verimli çalışmanıza yardımcı olacak şekilde
genişletilebilir. Yoğun grafikli uygulamalarınızı çalıştırmanız
gerektiğinde ödün vermek zorunda kalmazsınız. Fotoğrafları
düzenlerken, multimedya sunumlar oluştururken veya web
içeriği tasarlarken ATI Radeon Grafik Kartı sayesinde
geliştirilmiş görüntü netliği ve ayrıntıları elde edersiniz.
Yenilikçi ve esnek
HP Pro 3305 Microtower, ekstra bellek yuvaları, PCI Express
(PCIe) yuvaları ve 8,9/13,3 cm (3,5 inç/5,25 inç) yuvalar ile
yapılandırılmak için hazırdır. Orijinal Windows® 7 işletim
sistemi ortamınız için uygun bir seçimdir. Ayrıca Küçük
İşletmeler için HP ProtectTools3 ve Norton Antivirus4 (deneme
sürümü) gibi önceden yüklenmiş yazılımlarla kutudan çıkar
çıkmaz etkisini gösterecek bir bilgisayara sahip olursunuz.
İsteğe bağlı kablosuz klavye ve fare gibi çevre birimlerini
dağınıklık yaratmadan ekleyin2.

Kutuda bulunanlardan daha fazlası
Tüm HP Pro 3305 Serisi PC'lerde bulunan ve verimliliği
artırmanıza, riski ve çevre üzerindeki etkinizi azaltmaya ve
genel bilgisayar kullanımı deneyiminizi geliştirmenize yardımcı
olan iş odaklı yeniliklerimizle kutudan çıkanlardan fazlasını
elde edersiniz. Ayrıca, HP Pro 3305 Series, sizin için en önemli
olan şeye, yani işinize odaklanabilmeniz için hizmet ve destek
seçenekleri sunar.
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ÖZELLİKLER
Form faktörü

Microtower

İşletim Sistemi

Orijinal Windows®
Orijinal Windows®
Orijinal Windows®
Orijinal Windows®
FreeDOS

Işlemci

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

Yonga kümesi

AMD 785G

Çıkartılabilir ortam

SATA SuperMulti DVD yazıcı

Grafik

ATI Radeon HD 4200 Tümleşik Grafik; 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)

Ses

Realtek ALC888S-VD HD Ses

İletişim

Realtek RTL8105E 10/100

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

8 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 dijital ses çıkışı (SPDIF); 1 ses girişi; 1 ses çıkışı; 1 mikrofon girişi

Giriş aygıtları

HP USB Standart Hesaplı Klavye
HP USB Optik BLK Fare

Yazılım

Önceden Yüklenmiş Microsoft Office 2010 Starter (tam Office 2010 yazılım paketini etkinleştirmek için Ürün Anahtarı satın almak gerekir); Microsoft
Windows Sanal PC – XP; HP Sanal Çözümler 2011 için Mozilla Firefox; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Cyberlink Power
Director; Cyberlink Power Starter; Norton Internet Security 2011 (60 günlük deneme); PDF Complete Special Edition; HP Power Assistant; Credential Manager
for HP ProtectTools; HP ProtectTools Suite SMB; Xobni; HP Recovery Manager; HP Support Assistant (HPSA)

Boyutlar

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

Ağırlık

10 kg'dan başlayan ağırlık

Güç

300W güç kaynağı – aktif PFC

Geliştirme Çözümleri

1 tam yükseklikte PCIe x16; 3 tam yükseklikte PCIe x1; 1 mini PCI; 1 Adet 15'i Bir Arada Ortam Kartı Okuyucusu
Bir 8,9 cm (3,5 inç); İki 13,3 cm (5,25 inç) ; İki 8,9 cm (3,5 inç)

Garanti

1-1-1 standart garanti dahil, HP Hizmetleri tarafından korunmaktadır. Hüküm ve koşullar ülkeye ve/veya İşletme Modeline göre farklılık gösterebilir.

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

1 Bu sistem, AMD 64 işlemcisinin 64-bit işlem özelliğinden yararlanılması için ayrı satın alınan 64-bit işletim sistemi ve 64-bit yazılım ürünleri gerektirir. Çok çeşitli yazılım uygulamaları ile,
64-bit işletim sistemine sahip bir sistemin performansı değişebilir. İki/Dört/Üç Çekirdek, çok iş parçacıklı yazılım ürünlerinin ve donanıma duyarlı çoklu görev dağıtma işletim sistemlerinin
performansını artırmak için tasarlanmıştır ve tam olarak yararlanılabilmesi için uygun işletim sistemi yazılımını gerektirebilir. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım
uygulamaları yararlanamayabilir. Bu PC AMD saat hızlandırma özelliğini desteklemez. AMD'nin numaralandırma yöntemi saat hızı ölçütü değildir.
2 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır. Hizmet verilebilme durumu bölgelere göre değişiklik gösterebilir.
3 HP ProtectTools için Microsoft Windows gereklidir.
4 60 günlük deneme süresi. Güncellemeleri almak için İnternet erişimi gereklidir. İlk güncelleme dahildir. Sonraki güncellemeler için abonelik gereklidir. Bu yazılım, son kullanıcı lisans
sözleşmesi koşullarına bağlı olarak üretici tarafından belgelenir.

Daha fazla bilgi için, lütfenwww.hp.com/eur/desktops
© Telif Hakkı 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle
birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da
eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bu sistem, Windows 7 yazılımını yüklemek ve Windows 7 işlevlerinden tam olarak yararlanmak için donanımın yükseltilmesini ve/veya ayrıca yeni donanım satın almayı ve/veya bir DVD sürücüsü
gerektirebilir. Ayrıntılar için bkz. http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ Gelecekte istendiği takdirde yükseltme yapılabilmesi için Windows 7 Professional diski dahil edilmiş olabilir. Bir son
kullanıcının bu sürüm düşürmeye hak kazanabilmesi için, o kullanıcının bir işletme (devlet veya eğitim kurumları dahil) olması gerekir ve yılda aynı özel görüntüye sahip en az 25 müşteri sistemi sipariş
etmesi beklenmektedir.
Athlon ve Sempron, AMD Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari veya ticari markalarıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun A.B.D.'de tescilli ticari
markalarıdır. Windows Vista®, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

4AA3-4186TRE. Haziran 2011

HP Pro 3305 Microtower Bilgisayar
Windows®. Sınırsız Yaşam. HP, Windows 7 ürününü önerir.
Aksesuarlar ve Hizmetler

HP Sanal Odalar (bir
görüşmede en fazla 5
kişi) Lisansı

Ekip toplantıları, müşteri brifingleri ve eğitim etkinliklerine, uygun tek bir çevrimiçi
yerde ev sahipliği yapmak için Internet erişimi olan her yerden bağlanın.

Ürün numarası: WF722A

HP Sanal Odalar (bir
görüşmede en fazla 15
kişi) Lisansı

Ekip toplantıları, müşteri brifingleri ve eğitim etkinliklerine, uygun tek bir çevrimiçi
yerde ev sahipliği yapmak için Internet erişimi olan her yerden bağlanın.

Ürün numarası: WF723A

HP USB 2 Düğmeli Lazer
Fare

HP Lazer Fare, lazer izlemenin hızını ve hassasiyetini basit ve şık bir tasarımla sunar.
Bu fare en yeni lazer algılama teknolojisini kullanarak çeşitli yüzeylerde hareketi
doğru bir şekilde kaydeder.

Ürün numarası: GW405AA

HP 2,4GHz Kablosuz
Klavye ve Fare

Bu şık set, masaüstü bilgisayarlar için kablosuz klavye ve lazer fare işlemlerinde
rahatlık, kolaylık ve zarafet sağlar.

Ürün numarası: NB896AA

HP İnce USB
Güçlendirilmiş
Hoparlörler

USB bağlantı noktasından çalıştırılan ince HP hoparlörleri, şirket kullanıcıları için
mükemmel bir stereo hoparlör çözümü sağlayan zengin ve yüksek kaliteli bir ses
üretir.

Ürün numarası: KK912AA

HP Bir Sonraki İş Günü
Yerinde Yanıt Donanım
Desteği

HP ürününüz için; HP yetkili teknisyenleri tarafından gerçekleştirilen, 3 yıl süreli, satın
alması ve kullanması kolay, ertesi gün yerinde servis olanağı sunulmaktadır

Ürün numarası: U6578E

Daha fazla bilgi için, lütfenwww.hp.com/eur/hpoptions

HP Support Assistant ile bilgisayarınızın en iyi durumda çalışmasını sağlayın, www.hp.eu/supportassistant

