HP Pro 3405 mikrotorony számítógép
Kivételesen erős

A munkahelyi feladatok ellátásához megfelelő teljesítménnyel
rendelkező, mindemellett egyszerűen bővíthető, sokoldalú
számítógép az igényeivel együtt tud növekedni. Ön egy minden
igényt kielégítő számítógépet kap, a HP-tól megszokott
minőséggel és megbízhatósággal; megtalálta ideális
számítógépét.

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.

Tökéletes illeszkedés

Stílusos megjelenés

A helytakarékos, ipari dizájn igazán kifinomult külsőt
kölcsönöz ennek a számítógépnek, amely jól konfigurálható.
Ön egy nagy teljesítményű igáslovat kap, amely megfelel a
mai igényeknek, és képes együtt növekedni vállalkozásával.

Az új házon könnyen elérhető portok és beépített opciók
találhatók, hogy számítógépe minél hatékonyabban szolgája
Önt.

Az átlagos HP asztali tornyoknál kisebb HP Pro 3405
mikrotorony szépen elfér az asztalon, pulton vagy polcon.

Az üzleti igényekhez alakított vevő innovációink, melyek
minden HP Pro 3405 mikrotorony kivitelű számítógépben
megtalálhatók, hozzájárulnak a produktivitás növeléséhez, a
környezetre kifejtett hatás csökkentéséhez, valamint az
általános számítógépezési élmény fokozásához.

Hely a bővítésre
Rugalmassága révén olyan számítógéphez jut, amely kiválóan
illeszkedik a kisvállalkozások igényeihez; a mikrotorony
támogatja a nagy sebességű memóriákat és az AMD
következő generációs, nagy teljesítményű Fusion processzorait.
Az üzleti adatok tárolásához és a replikációhoz választhat
akár 2 TB-os merevlemezt, illetve különféle optikai
meghajtókat, például választhatja a legújabb, max. 16X
sebességű DVD-ROM-meghajtót vagy a SuperMulti DVD-írót.
Legyen szó fényképszerkesztésről, multimédiás bemutatók
készítéséről vagy webes tervezésről, az integrált AMD Radeon
HD grafikus rendszerrel Ön jobb képminőséget és
részletességet élvezhet.
A rugalmasság alaptartozék
A HP Pro 3405 mikrotorony kiválóan konfigurálható extra
memóriafoglalatai, PCI Express (PCIe) bővítőhelyei és
8,9/13,3 cm-es (3,5/5,25"-es) bővítőrekeszei révén. Válassza
az eredeti Windows® 7 Professional operációs rendszert.
Más Windows-kiadások is választhatók.
A beépített 6 az 1-ben memóriakártya-olvasóval kényelmesen
beolvashatja a fájlokat a számítógépről és átmásolhatja más
típusú adathordozóra.

Több, mint amit a dobozban talál

HP Pro 3405 mikrotorony számítógép
A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
SPECIFIKÁCIÓK
Helyigény

Mikrotorony

Operációs rendszer

Eredeti Windows®
Eredeti Windows®
Eredeti Windows®
Eredeti Windows®
FreeDOS

Processzor

Négymagos AMD A8-3800 APU Radeon HD 6550D grafikus kártyával (2,7 GHz, 4 MB L2 gyorsítótár); Négymagos AMD A6-3600 APU Radeon HD 6530D grafikus kártyával (2,4
GHz, 4 MB L2 gyorsítótár); Kétmagos AMD A4-3400 APU Radeon HD 6410D grafikus kártyával (2,8 GHz, 1 MB L2 gyorsítótár); Kétmagos AMD E2-3200 APU Radeon HD 6370D
grafikus kártyával (2,4 GHz, 1 MB L2 gyorsítótár)

Lapkakészlet

AMD A55 FCH

Cserélhető hordozók

SATA SuperMulti DVD-író
SATA DVD-ROM

Grafikus rendszer

AMD integrált grafikus kártya 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)

Hangeszközök

Realtek ALC656

Kommunikáció

Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet vezérlő

Portok és csatlakozók

6 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 VGA-videó; 1 RJ-45; 1 hangbemenet; 1 hangkimenet; 1 mikrofonbemenet

Beviteli eszközök

HP USB szabványos gazdaságos billentyűzet
HP USB optikai egér, fekete

Szoftver

Előre telepített Microsoft Office 2010 Home és Business változat (a teljes Office 2010 programcsomag aktiválásához termékkulcsot kell vásárolni); Előre telepített Microsoft Office 2010
Professional (a teljes Office 2010 programcsomag aktiválásához termékkulcsot kell vásárolni); Előre telepített Microsoft Office 2010 Starter (a teljes Office 2010 programcsomag
aktiválásához termékkulcsot kell vásárolni); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Norton Internet Security (60 napos
próbaverzió); PDF Complete Special Edition; HP ProtectTools Security Suite SMB; HP SimplePass PE 2011; Xobni; Kérdőív a vásárlói visszajelzések számára; HP Recovery Manager; HP
Support Assistant (HPSA); HP Vision Hardware Diagnostics; Vision Diagnostics; Skype-ajánlat; Zinio e-Reader; Blio K-NFB Tech e-Reader; Kobo e-Reader

Méretek

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

Súly

6,9 kg kezdősúly

Áramellátás

300 W-os külső tápegység – standard
300 W-os külső tápegység – aktív PFC

Bővítési megoldások

1 teljes magasságú PCIe x16; 1 mini PCI; 3 teljes magasságú PCIe x1; 1 db 6 az 1-ben memóriakártya-olvasó
Egy 13,3 cm-es (5,25"-es) ; Egy 8,9 cm-es (3,5"-es)

Garancia

A HP Services védelmével, beleértve az 1-1-1 éves alapgaranciát. A garancia feltételei országonként és/vagy üzleti modellenként eltérőek lehetnek.

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló
technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
A Windows 7 szoftver telepítéséhez és a Windows 7 funkcióinak teljes körű kihasználásához ez a rendszer továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolt hardvert és/vagy DVD meghajtót igényelhet.
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HP Pro 3405 mikrotorony számítógép
A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
Tartozékok és szolgáltatások

HP Virtual Rooms
(találkozónként legfeljebb
15 személy) licenc

Csatlakozás internetkapcsolattal bárhonnan, csoportmegbeszélések,
ügyféltájékoztatók és oktatások egyetlen, kényelmes online helyszínen történő
megtartásához.

Termékszám: WF723A

HP intelligens kártyás
CCID billentyűzet

Az intelligens kártyás technológia és a HP Smart Card CCID billentyűzet
használatával megakadályozható a számítógépekhez és a hálózatokhoz való
jogosulatlan hozzáférés, ezáltal fokozható a biztonság, egyszerűsíthetők a
hozzáférési eljárások, és csökkenthetők a hálózatfelügyelettel kapcsolatos költségek.

Termékszám: BV813AA

HP kétgombos lézer
USB-egér

A HP USB lézeres egér egyszerű, elegáns formában kínálja a lézeres nyomkövetéssel
járó nagy sebességet és pontosságot. A legújabb lézerérzékelős technológiának
köszönhetően különféle felületeken is pontosan rögzíti az elmozdulást.

Termékszám: GW405AA

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

Maximalizálja üzleti számítógépe teljesítményét HP memóriával! A
memóriabővítéssel költséghatékonyan növelheti a rendszerteljesítményt, anélkül hogy
ki kellene cserélnie a processzort.

Termékszám: VH638AA

HP vezeték nélküli
802.11 b/g/n PCIe
kártya

Hálózati kábelezésre nincs szükség, így a munkaterületek vezeték nélküli
adatátvitelre alkalmas irodai környezetekben történő átrendezésekor, vagy a
felhasználóknak a meglévő hálózatokhoz a HP vezeték nélküli 802.11 b/g/n PCIe
kártyával történő hozzáadásakor jelentősen fokozható a rugalmasság.

Termékszám: FH971AA

3 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 3 éves, következő
munkanapi helyszíni javítást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U6578E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

A HP Support Assistant révén számítógépe mindig a legjobb formáját nyújtja: www.hp.eu/supportassistant

