Υπολογιστής HP Pro 3405 Microtower
Μοναδική ισχύς

Ο ευέλικτος αυτός υπολογιστής είναι αρκετά ισχυρός για όλες
τις εργασίες σας ενώ παρέχει και εξυπηρετικές επιλογές
επέκτασης, ώστε να αναπτύσσεται ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Έχετε έναν υπολογιστή πλήρων λειτουργιών με ποιότητα και
αξιοπιστία. Βρήκατε τον ιδανικό υπολογιστή.

Η HP συνιστά Windows® 7.

Ιδανική επιλογή

Ταιριάζει με στυλ

Χάρη στη βιομηχανική σχεδίαση και τις μικρές διαστάσεις του,
αυτός ο υπολογιστής αποτελεί την προσωποποίηση της
κομψότητας, ενώ παρέχει και δυνατότητα διαμόρφωσης. Θα
έχετε ένα ισχυρό εργαλείο, έτοιμο να καλύψει τις ανάγκες σας
και να αναπτυχθεί μαζί με την επιχείρησή σας.

Η νέα σχεδίαση περιλαμβάνει εξυπηρετικές θύρες και
ενσωματωμένες επιλογές, ώστε να απολαμβάνετε την
παραγωγικότητα και την απόδοση που θέλετε από τον
υπολογιστή σας.

Καθώς είναι μικρότερος από το μέσο επιτραπέζιο υπολογιστή
ΗΡ, ο υπολογιστής HP Pro 3405 Microtower μπορεί να
τοποθετηθεί στο γραφείο, σε πάγκο ή σε ράφι, εξοικονομώντας
χώρο.

Οι επαγγελματικές καινοτομίες μας που περιλαμβάνονται σε
κάθε υπολογιστή HP Pro 3405 Microtower σάς βοηθούν να
αυξήσετε την παραγωγικότητα, να μειώσετε το περιβαλλοντικό
σας αποτύπωμα και να βελτιώσετε τη συνολική εμπειρία
χρήσης.

Χώρος για επέκταση
Ο υπολογιστής Microtower είναι αρκετά ευέλικτος για να
ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων,
και μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να υποστηρίζει μνήμη
υψηλής ταχύτητας και επεξεργαστές Fusion AMD επόμενης
γενιάς για την τελευταία τεχνολογία στην απόδοση.
Επιλέξτε από μια σειρά τυπικών μονάδων σκληρού δίσκου έως
2 ΤΒ ή επιλογών μονάδων οπτικού δίσκου,
συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης μονάδας εγγραφής
DVD-ROM ή SuperMulti DVD 16X Max, για να καλύψετε τόσο
τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές ανάγκες αποθήκευσης και
αναπαραγωγής δεδομένων της επιχείρησής σας.
Είτε επεξεργάζεστε φωτογραφίες, είτε δημιουργείτε παρουσιάσεις
πολυμέσων ή σχεδιάζετε περιεχόμενο web, με την ενσωματωμένη
κάρτα γραφικών AMD Radeon HD θα έχετε βελτιωμένη
καθαρότητα εικόνας και λεπτομέρεια.
Ευελιξία
Ο υπολογιστής HP Pro 3405 Microtower μπορεί να
διαμορφωθεί με πρόσθετες υποδοχές μνήμης, υποδοχές PCI
Express (PCIe) και θέσεις 8,9/13,3 cm (3,5”/5,25”). Επιλέξτε
αυθεντικά Windows® 7 Professional. Διατίθενται και άλλες
εκδόσεις των Windows.
Η ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων 6 σε 1
προσφέρει δυνατότητα ανάγνωσης, εγγραφής, αντιγραφής και
αποθήκευσης αρχείων από τον υπολογιστή σε διάφορους
τύπους μέσων.

Περισσότερα απ' όσα παρέχονται στο κουτί

Υπολογιστής HP Pro 3405 Microtower
Η HP συνιστά Windows® 7.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μορφή

Microtower

Λειτουργικό σύστημα

Αυθεντικά
Αυθεντικά
Αυθεντικά
Αυθεντικά
FreeDOS

Επεξεργαστής

APU AMD τετραπλού πυρήνα A8-3800 με γραφικά Radeon HD 6550D (2,7 GHz, 4 MB L2 cache), APU AMD τετραπλού πυρήνα A6-3600 με γραφικά Radeon HD 6530D (2,4 GHz, 4
MB L2 cache), APU AMD διπλού πυρήνα A4-3400 με γραφικά Radeon HD 6410D (2,8 GHz, 1 MB L2 cache), APU AMD διπλού πυρήνα E2-3200 με γραφικά Radeon HD 6370D (2,4
GHz, 1 MB L2 cache)

Chipset

AMD A55 FCH

Αποσπώμενα μέσα

Μονάδα εγγραφής SATA SuperMulti DVD, DVD-ROM SATA

Γραφικά

Ενσωματωμένος ελεγκτής γραφικών AMD, 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)

Ήχος

Realtek ALC656

Επικοινωνίες

Ελεγκτής Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet

Θύρες και υποδοχές

6 USB 2.0, 1 DVI-D, 1 υποδοχή εικόνας VGA, 1 RJ-45, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος μικροφώνου

Συσκευές εισόδου

Τυπικό πληκτρολόγιο USB HP Value
Οπτικό ποντίκι USB HP BLK

Λογισμικό

Προφορτωμένο Microsoft Office 2010 Home και Business (απαιτείται η αγορά κλειδιού προϊόντος για την ενεργοποίηση της πλήρους σουίτας του Office 2010), προφορτωμένο Microsoft
Office 2010 Professional (απαιτείται η αγορά κλειδιού προϊόντος για την ενεργοποίηση της πλήρους σουίτας του Office 2010), προφορτωμένο Microsoft Office 2010 Starter (απαιτείται η
αγορά κλειδιού προϊόντος για την ενεργοποίηση της πλήρους σουίτας του Office 2010), Microsoft Windows Virtual PC – XP, Cyberlink PowerDVD, Cyberlink Label Print, Cyberlink Power 2
Go, Norton Internet Security (δοκιμαστική έκδοση 60 ημερών), PDF Complete Special Edition, HP ProtectTools Security Suite SMB, HP SimplePass PE 2011, Xobni, ερωτηματολόγιο για
σχόλια πελατών, HP Recovery Manager, HP Support Assistant (HPSA), HP Vision Hardware Diagnostics, Vision Diagnostics, προσφορά Skype, Zinio e-Reader, Blio K-NFB Tech e-Reader,
Kobo e-Reader

Διαστάσεις

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

Βάρος

Από 6,9 kg

Ισχύς

Τυπικό εξωτερικό τροφοδοτικό 300 W, τροφοδοτικό 300 W με ενεργή διόρθωση συντελεστή ισχύος

Λύσεις επέκτασης

1 PCIe x16 πλήρους ύψους, 1 mini PCI, 3 PCIe x1 πλήρους ύψους, 1 συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων 6 σε 1
Μία 13,3 cm (5,25") ; Ένα 8,9 cm (3,5")

Εγγύηση

Καλύπτεται από τις Υπηρεσίες HP, συμπεριλαμβανομένης της βασικής εγγύησης 1-1-1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή/και το επαγγελματικό μοντέλο.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP
δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Αυτό το σύστημα ενδέχεται να απαιτεί αναβάθμιση ή/και ξεχωριστή αγορά υλικού ή/και μονάδα DVD για την εγκατάσταση του λογισμικού Windows 7 και για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας
των Windows 7. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Ο δίσκος των Windows 7 Professional μπορεί να περιλαμβάνεται για μελλοντική
αναβάθμιση, αν το επιθυμείτε. Για το δικαίωμα αυτής της υποβάθμισης ο τελικός χρήστης πρέπει να είναι επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) και αναμένεται η
ετήσια παραγγελία τουλάχιστον 25 συστημάτων πελάτη με την ίδια προσαρμοσμένη εικόνα.
Οι ονομασίες Athlon και Sempron είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της AMD Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες/περιοχές. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά
σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

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

Συνδεθείτε από οπουδήποτε μέσω πρόσβασης στο Internet για να πραγματοποιήσετε
ομαδικές συσκέψεις, ενημερώσεις πελατών και εκπαιδευτικά σεμινάρια από μία βολική
online τοποθεσία.

Αριθμός προϊόντος: WF723A

Πληκτρολόγιο με CCID
έξυπνης κάρτας της HP

Ενισχύστε την ασφάλειά σας, απλοποιήστε τις διαδικασίες πρόσβασης και μειώστε το
κόστος που σχετίζεται με τη διαχείριση δικτύων αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση στους υπολογιστές και τα δίκτυά σας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία
έξυπνης κάρτας με το Πληκτρολόγιο HP Smart Card CCID.

Αριθμός προϊόντος: BV813AA

Ποντίκι laser 2 κουμπιών
USB HP

Το ποντίκι USB Laser HP προσφέρει την ταχύτητα και ακρίβεια της ιχνηλάτησης laser
σε απλή και κομψή σχεδίαση. Καταγράφει με ακρίβεια την κίνηση σε ποικίλες
επιφάνειας χάρη στην τελευταία τεχνολογία ιχνηλάτησης laser.

Αριθμός προϊόντος: GW405AA

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

Μεγιστοποιήστε την απόδοση του επαγγελματικού σας υπολογιστή με μνήμη HP. Η
αναβάθμιση της μνήμης αποτελεί έναν οικονομικό τρόπο βελτίωσης της απόδοσης του
συστήματος χωρίς να απαιτείται αναβάθμιση του επεξεργαστή.

Αριθμός προϊόντος: VH638AA

Κάρτα HP Wireless
802.11 b/g/n PCIe

Καταργώντας την ανάγκη για δικτυακή καλωδίωση αυξάνεται σημαντικά η ευελιξία της
διάταξης του χώρου εργασίας σε περιβάλλοντα γραφείου με δυνατότητα ασύρματης
λειτουργίας. Ακόμα, διευκολύνεται η προσθήκη χρηστών σε υπάρχοντα δίκτυα με την
κάρτα HP Wireless 802.11 b/g/n PCIe.

Αριθμός προϊόντος: FH971AA

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από
απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U6578E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

Διατηρήστε τον υπολογιστή σας σε βέλτιστη λειτουργική κατάσταση με το HP Support Assistant,
www.hp.eu/supportassistant

