HP Pro 3405 microtower pc
Exceptionel stærk

Denne pc, der er stærk nok til at håndtere dine daglige
opgaver, kan udbygges i takt med dine behov. Du får en pc
med alle funktioner, som bygger på kvalitet og driftsikkerhed;
du har fundet den ideelle pc.

HP anbefaler Windows® 7.

En perfekt kombination

Stilfuld løsning, der passer

Det kompakte industrielle design gør denne pc særdeles
elegant, og den er samtidig nem at konfigurere. Du får en
stærk arbejdshest, der er klar til at opfylde dine behov nu og
fremover, når din virksomhed vokser.

Det nye design omfatter bla. praktisk placerede porte og
integrerede optioner, så din pc kan give dig optimal
produktivitet og ydelse.

Den pladsbesparende HP Pro 3405 Microtower pc, der er
mindre end den gennemsnitlige HP desktop tower-pc'er, kan
nemt stå på et bord, en hylde eller disk.

Vores forretningsfokuserede innovationer, som findes i HP Pro
3405 Microtower pc'en hjælper dig med at øge
produktiviteten, reducere indvirkningen på miljøet og forbedre
den generelle ydelse..

Plads til at vokse
Fleksibel, så du får den pc, der bedst opfylder dine behov;
Microtower-computeren kan konfigureres til high-speed
hukommelse og næste generation AMD Fusion-processorer, så
du får den nyeste performance.
Vælg blandt en række standardharddiske på op til 2 TB eller
optiske drev, herunder det nyeste 16X Max dvd-rom-drev eller
SuperMulti dvd-brænder, så du kan opfylde dine behov for
opbevaring og replikering såvel i dag som i morgen.
Uanset om du redigerer fotos, fremstiller
multimediepræsentationer eller designer webindhold, får du
bedre billedklarhed og flere detaljer med integreret AMD
Radeon HD-grafik.
Fleksibilitet er standard
HP Pro 3405 Microtower er klar til udbygning med ekstra
hukommelsesslots, PCIe-slots (PCI Express) samt 8,9/13,3 cm
(3,5"/5.25") båse. HP anbefaler Original Windows® 7
Professional Andre Windows-udgaver fås også.
Med den valgfri integrerede 6-i-1 mediekortlæser kan du nemt
læse, skrive, kopiere og overføre store filer fra din computer til
andre medietyper.

Mere end det, der leveres

HP Pro 3405 microtower pc
HP anbefaler Windows® 7.
SPECIFIKATIONER
Formfaktor

Microtower

Operativsystem

Original Windows®
Original Windows®
Original Windows®
Original Windows®
FreeDOS

Processor

AMD Quad-Core A8-3800 APU med Radeon HD 6550D grafik (2,7 GHz, 4 MB L2 cache); AMD Quad-Core A6-3600 APU med Radeon HD 6530D grafik (2,4 GHz, 4 MB L2 cache);
AMD Dual-Core A4-3400 APU med Radeon HD 6410D grafik (2,8 GHz, 1 MB L2 cache); AMD Dual-Core E2-3200 APU med Radeon HD 6370D grafik (2,4 GHz, 1 MB L2 cache)

Chipsæt

AMD A55 FCH

Flytbare medier

SATA SuperMulti dvd-brænder
SATA dvd-rom

Grafik

AMD integreret grafikcontroller AMD Radeon HD 6350 (512 MB); AMD Radeon HD 6450 (1 GB); AMD Radeon HD 6570 (2 GB); NVIDIA GeForce GT 520 (1 GB); NVIDIA GeForce GT
530 (2 GB)

Lyd

Realtek ALC656

Kommunikation

Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet-controller

Porte og stik

6 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 VGA video; 1 RJ-45; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 mikrofonstik

Input-enheder

HP USB standard Value-tastatur
HP USB optisk BLK-mus

Software

Microsoft Office 2010 Home og Business er indlæst (kræver køb af produktnøgle for at aktivere den fulde Office 2010-pakke); Microsoft Office 2010 Professional er indlæst (kræver køb
af produktnøgle for at aktivere den fulde Office 2010-pakke); Microsoft Office 2010 Starter er indlæst (kræver køb af produktnøgle for at aktivere den fulde Office 2010-pakke); Microsoft
Windows Virtual PC – XP; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Norton Internet Security (60-dages prøve); PDF Complete Special Edition; HP ProtectTools
Security Suite SMB; HP SimplePass PE 2011; Xobni; Spørgeskema til kundefeedback; HP Recovery Manager; HP Support Assistant (HPSA); HP Vision Hardware Diagnostics; Vision
Diagnostics; Skype-tilbud; Zinio e-læser; Blio K-NFB Tech e-læser; Kobo e-læser

Mål

16,5 x 38,9 x 36,8 cm

Vægt

Fra 6,9 kg

Strøm

300W ekstern strømforsyning - standard
300 W ekstern strømforsyning – active PFC

Udvidelsesløsninger

1 PCIe x16 i fuld højde; 1 mini PCI; 3 PCIe x1 i fuld højde; 1 6-i-1 mediekortlæser
Et 13,3 cm (5,25") ; Ét 8,9 cm (3,5")

Garanti

Omfattet af HP Services, herunder en 1-1-1 standardgaranti. Vilkår og betingelser varierer fra land til land og/eller fra Business model til Business model.

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

Der er flere oplysninger på www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset
garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette
dokument.
Dette system kræver muligvis opgraderet og/eller separat anskaffet hardware og/eller et dvd-drev til installation af Windows 7-software, for at funktionerne i Windows 7 kan udnyttes fuldt ud. Der er
flere oplysninger på http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Der medfølger muligvis en Windows 7 Professional-disk, som kan bruges til opgradering på et senere tidspunkt. For at kunne
benytte denne nedgradering skal slutbrugeren være en virksomhed (herunder offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner), der forventes at bestille mindst 25 kundesystemer med samme
tilpassede image om året.
Athlon og Sempron er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende AMD Corporation i USA og/eller andre lande. Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af
virksomheder.
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HP anbefaler Windows® 7.
Tilbehør og services

HP Virtual Rooms (op til
15 personer i ét møde)
licens

Opret forbindelse overalt med internetforbindelse, og afhold gruppemøder,
kundebriefings samt undervisning via ét praktisk online sted.

Produktnummer: WF723A

HP Smart Card
CCID-tastatur

Få mere sikkerhed, enklere adgangsprocedurer og lavere omkostninger i forbindelse
med administration af netværk vha. smart card-teknologi med HP Smart Card
CCID-tastatur, der forhindrer uautoriseret adgang til dine computere og netværk.

Produktnummer: BV813AA

HP USB 2-knaps lasermus

Med en HP USB lasermus får du høj hastighed og nøjagtighed i et enkelt og elegant
design takket være laser spatieringsudjævning. Den registrerer bevægelser præcist
på mange forskellige overflader vha. den nyeste laserregistreringsteknologi.

Produktnummer: GW405AA

HP 4-GB PC3-10600
(DDR3-1333 MHz) DIMM

Få maksimal ydelse i din Business pc med med HP hukommelse. Opgrader
hukommelsen med en økonomisk overkommelig løsning, og øg systemydelsen uden
at opgradere processoren.

Produktnummer: VH638AA

HP Wireless 802.11
b/g/n PCIe-kort

Ved at fjerne behovet for netværkskabler kan du opnå en kraftig øgning af
fleksibiliteten, når du skifter arbejdsområdelayout i trådløse kontormiljøer eller tilføjer
brugere til eksisterende netværk med HP Wireless 802.11 b/g/n PCIe-kortet.

Produktnummer: FH971AA

3 års service onsite næste
hverdag

3 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en
HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U6578E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

Hold pc'en kørende optimalt med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

