Počítač HP Pro 3505 Microtower
Výjimečný výkon
Díky možnosti pohodlného rozšíření se jedná o všestranný počítač, který bude růst spolu s vašimi
požadavky.

Společnost HP doporučuje systém Windows.
Podnikový počítač Microtower HP Pro řady 3505 je dostatečně výkonný, aby zvládl všechny

Flexibilita jako samozřejmost

Počítač HP Pro 3505 Microtower lze volitelně nakonfigurovat díky volným paměťovým

výpočetní úkoly na pracovišti a nabízí možnost snadného rozšíření. Počítač je díky nízkým

slotům, slotům PCI Express (PCIe) a 8,9/13,3cm (3,5”/5,25”) diskovým pozicím. Můžete jej

prostorovým nárokům a důmyslnému profilu možné umístit téměř kdekoli, kde vám to bude

tedy postupně rozšiřovat podle aktuálních potřeb vaší společnosti. S předinstalovaným

vyhovovat. Získáte plně funkční a skvěle vypadající osobní počítač nabízející tradiční kvalitu a

softwarem, jako je sada HP ProtectTools4 Suite SMB a zkušební verze antiviru Norton

spolehlivost; našli jste dokonalý počítač.

Antivirus5, získáte počítač, který můžete okamžitě využít k práci.

Dokonalá volba

Nezískáte jen obsah balení

sofistikovanosti. Počítač HP Pro 3505 Microtower je menší než průměrný stolní počítač.

firem. Zařízení tak pomáhá se zvyšováním produktivity a omezením rizik, přispívá tak

Snadno jej tedy umístíte na stůl, pult nebo polici. Verze Microtower je určena pro typická

k pohodlnější práci. Počítač HP Pro 3505 také nabízí služby a podporu, abyste se mohli více

firemní pracovní prostředí a nabízí vhodně umístěné porty USB 2.0 a zvukové konektory. Na

zaměřit na to, co považujete za nejdůležitější – na svou práci.

Tento elegantní počítač s minimalistickým průmyslovým designem je zosobněním

zadní straně jsou standardní porty pro video, síť a rozhraní USB.

Prostor k růstu

Díky flexibilitě počítače Microtower HP Pro 3505, který lze přizpůsobit tak, aby podporoval
vysokorychlostní paměti a bleskově rychlé procesory, získáte počítač, který dokonale naplní
potřeby vašeho malého podniku.
Špičkový výkon zajišťují procesory AMD řady A s akcelerovaným zpracováním grafiky (APU)1.
Vybrat si můžete z řady standardních pevných disků o kapacitě až 2 TB2 nebo optických
jednotek, včetně nejnovějších mechanik DVD-ROM a SuperMulti Writer Drive3. Standardní
paměť DDR3 můžete rozšířit a ušetřit tak peníze a zvýšit efektivitu práce.
Co se týká zpracování graficky náročných aplikací , kompromis pro vás bude neznámým
pojmem. Ať budete upravovat fotografie, vytvářet multimediální prezentace nebo navrhovat
obsah internetových stránek, jistě oceníte vylepšenou čistotu obrazu, kterou zajišťuje
integrovaný grafický čip AMD.

Každý počítač HP Pro 3505 Microtower obsahuje řešení navržená speciálně pro potřeby

Počítač HP Pro 3505 Microtower

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Provedení

Provedení microtower

Operační systém

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Procesor

Dvoujádrový procesor AMD A4-3420 APU s grafickou kartou Radeon HD 6410D (2,8 GHz, 1 MB mezipamětiL2); Dvoujádrový procesor AMD E2-3200 APU s grafickou kartou Radeon
HD 6370D (2,4 GHz, 1 MB mezipaměti L2); Čtyřjádrový procesor AMD A6-3620 APU s grafickou kartou Radeon HD 6530D (2,5 GHz, 4 MB mezipaměti L2); Čtyřjádrový procesor AMD
A8-3820 APU s grafickou kartou Radeon HD 6550D (2,5 GHz, 4 MB mezipaměti L2)

Čipová sada

AMD FCH A55

Paměť

Max. 8 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Paměťové sloty: 2 sloty DIMM

Interní paměť

500 GB, max. 2 TB, SATA (7 200 ot./min)

Vyjímatelná média

Zapisovací jednotka SATA SuperMulti DVD

Grafická karta

Integrovaná grafická karta Discrete-Class AMD; AMD Radeon HD 7450 (1 GB); AMD Radeon 7570 (2 GB); NVIDIA GeForce GT630 (2 GB); NVIDIA GeForce GT620 (1 GB); NVIDIA GeForce
GT530 (2 GB); NVIDIA GeForce GT520 (1 GB)

Zvuk

Integrovaná zvuková karta Realtek ALC656

Komunikace

Adaptér Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet; Karta Mini 802.11b/g/n (volitelně)

Rozšiřující sloty

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 slot mini PCI

Porty a konektory

10 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 výstup pro sluchátka; 2 výstupy pro mikrofon; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup

Vstupní zařízení

Klávesnice HP USB Value
Optická myš HP pro rozhraní USB

Software

Microsoft® Office Starter: aplikace Word a Excel® s omezenými funkcemi a s reklamou. Bez aplikací PowerPoint® a Outlook®. Všechny funkce softwaru vám budou k dispozici po
zakoupení produktu Office 2010; Předinstalovaná sada Microsoft Office 2010 Home and Business (k aktivaci plné verze sady Office 2010 je nutné zakoupit klíč Product Key)
(volitelně); Předinstalovaná sada Microsoft Office 2010 Professional (k aktivaci plné verze sady Office 2010 je nutné zakoupit klíč Product Key) (volitelně); Norton Internet Security
2012 (60denní zkušební verze); HP ProtectTools; Sada Security Suite SMB (volitelně); HP Recovery Manager; Podpora HP; Asistent (HPSA)

Zabezpečení

Sada bezpečnostního zámku HP pro počítač (volitelně); Sada kabelového zámku HP (volitelně)

Rozměry

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

Hmotnost

Základní hmotnost 6,93 kg

Napájení

Aktivní zdroj PFC 300 W se standardní účinností

Možnosti rozšíření

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 slot mini PCI Jeden 13,3 cm (5,25") Jeden 8,9 cm (3,5")

Záruka

Podléhá záruce služeb HP Services, včetně standardní záruky (1 – 1 – 1). Podmínky záruky se mohou lišit podle jednotlivých zemí a pracovních modelů.

1 Tento systém vyžaduje samostatně zakoupený 64bitový operační systém a 64bitové softwarové produkty, chce-li uživatel využít plného 64bitového výkonového potenciálu procesoru AMD 64. Na základě široké řady dostupných

softwarových aplikací se výkon systému, včetně 64bitového systému, může lišit. Dvoujádrové, čtyřjádrové a tříjádrové procesory jsou navrženy pro zvýšení výkonu vícevláknového softwaru a operačních systémů se souběžným zpracováním
úloh a k plnému výkonu mohou vyžadovat příslušný software operačního systému. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace musí nezbytně použitím této technologie získat. Tento počítač nepodporuje funkci přetaktování procesorů
AMD. Číslování od společnosti AMD není indikátorem taktu procesoru.
2 V případě pevných disků platí 1 GB = 1 miliarda bytů; 1 TB = 1 trilion bytů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až to16 GB (systém Windows 7) kapacity disku je vyhrazeno pro software k obnovení systému.
3 Nekopírujte materiály chráněné autorskými právy. Skutečná rychlost se může lišit. Kompatibilita dvouvrstvých médií se může u některých přehrávačů disků DVD a jednotek DVD-ROM podstatně lišit. Jednotka DVD-RAM nedokáže číst ani
zapisovat 2,6GB jednostranná ani 5,2GB oboustranná média verze 1.0.
4 Software HP ProtectTools vyžaduje operační systém Microsoft Windows.
5 60denní zkušební doba. Ke stahování aktualizací je potřeba přístup k Internetu. První aktualizace je součástí instalace. K odběru dalších aktualizací je třeba si zakoupit služby. Tento software je výrobcem poskytován na základě licence za
podmínek licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky
na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených
informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systémů Windows 8 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ Athlon a Sempron jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti AMD Corporation v USA a dalších
zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.Více informací na www.hp.eu/desktops

4AA4-2162CSE, Listopad 2012

Počítač HP Pro 3505 Microtower

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Laserová myš HP USB, 1000 dpi

Zajistěte si rychlost a přesnost laserového snímání v jednoduché a elegantní podobě laserové myši HP USB s rozlišením
1000 dpi představující nejnovější pokrok v technologii laserového snímání.

Produktové číslo: QY778AA

Bezdrátová klávesnice a myš HP

V podobě bezdrátové klávesnice a myši HP získáte do rukou pokročilé funkce a snadné ovládání. Přestaňte kabely skrývat a
užívejte si přehledného pracoviště díky bezdrátové klávesnici, bezdrátové laserové myši a USB bezdrátovému přijímači v
jednom balení , které bylo sestaveno s ohledem na vaše prostředí.

Produktové číslo: QY449AA

Digitální firemní náhlavní sada HP

Komfortní a lehká podniková digitální náhlavní souprava HP je skvělou volbou pro call centra, často telefonující pracovníky
i běžné použití při práci za stolem. Je vybavena lehce polstrovaným flexibilním popruhem přes hlavu, koženými sluchátky
v plné velikosti a připevněným ramenem mikrofonu.

Produktové číslo: QK550AA

Reproduktory HP Thin s napájením
z USB

Tenké reproduktory HP napájené přes port USB produkují bohatý, vysoce kvalitní zvuk a jsou velmi vhodné pro profesionální
uživatele.

Licence pro virtuální místnost HP
Virtual Rooms (až 15 osob na jednom
setkání)

Pořádejte týmové schůzky, prezentace pro zákazníky či školení na jediném místě online – odkudkoli, kde máte k dispozici
připojení k internetu.

3letá záruka, další pracovní den u
zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti
HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: KK912AA

Produktové číslo: WF723A

Produktové číslo: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky
na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených
informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systémů Windows 8 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
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