HP Pro 3505 mikrotower pc
Exceptionel stærk
Med de mange udbygningsmuligheder kan denne alsidige pc udvikles i takt med dine behov.

HP anbefaler Windows.
HP Pro 3505-seriens Microtower Business-pc'er er stærke nok til at håndtere alle dine
opgaver, og de er nemme at udbygge. Den kompakte størrelse og den raffinerede profil

Fleksibilitet er standard

HP Pro 3505 Microtower er klar til udbygning med ekstra hukommelsesslots, PCIe-slots (PCI
Express) samt 8,9 cm/13,3 cm (3,5"/5,25") båse, så den kan udvides i takt med

passer ind stort set overalt. Du får en flot pc med alle funktioner, der bygger på kvalitet og

virksomheden. Og med forudinstalleret software som HP ProtectTools4 Suite SMB og Norton

driftsikkerhed; du har fundet den ideelle pc.

Antivirus5 (prøveversion) får du en pc, der er klar til brug med det samme.

En perfekt kombination

Mere end det, der leveres

pladsbesparende HP Pro 3505 Microtower-pc, der er mindre end en gennemsnitlig desktop

HP Pro 3505 Microtower-pc'er, som hjælper dig med at øge produktiviteten, mindske risici og

tower-pc, kan nemt stå på et bord, en hylde eller en disk. Dette microtower, der er designet

forbedre den generelle brugeroplevelse. Desuden giver HP Pro 3505-serien adgang til

til den typiske arbejdsplads, har USB 2.0-stik og lydstik foran. Der findes standardstik til

service- og supportløsninger, så du kan bruge tiden på det vigtigste – din virksomhed.

Det minimalistiske industrielle design gør denne pc til den ultimative elegante løsning. Den

video, netværk og ekstra USB-stik bagpå.

Plads til at vokse

Med det fleksible HP Pro 3505 Microtower får du en pc, som kan konfigureres til at
understøtte højhastighedshukommelse og superhurtige processorer, så du får den ydelse,
du har brug for.
Den er udstyret med AMD APU (Accelerated Processors)1 i A-serien, så du har det nyeste
inden for ydeevne. Vælg mellem en række standardharddiske på op til 2 TB2 eller optiske
drev, herunder det nyeste dvd-rom-drev eller SuperMulti Writer-drev3.
DDR3-standardhukommelsen kan udbygges, så du kan spare penge og arbejde endnu mere
effektivt.
Du behøver ikke gå på kompromis, når du skal køre grafiktunge programmer. Uanset om du
redigerer fotos, fremstiller multimediepræsentationer eller designer webindhold, får du
bedre billedklarhed og flere detaljer med integreret AMD HD-grafik.

Du får mere end det, du finder i kassen, med vores forretningsfokuserede innovationer i alle
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HP anbefaler Windows.

Formfaktor

Microtower

Operativsystem

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Processor

AMD dual-core A4-3420 APU med Radeon HD 6410D-grafikkort (2,8 GHz, 1 MB L2 cache); AMD dual-core E2-3200 APU med Radeon HD 6370D-grafikkort (2,4 GHz, 1 MB L2 cache);
AMD dual-core A6-3620 APU med Radeon HD 6530D-grafikkort (2,5 GHz, 4 MB L2 cache); AMD dual-core A8-3820 APU med Radeon HD 6550D-grafikkort (2,5 GHz, 4 MB L2 cache);

Chipsæt

AMD A55 FCH

RAM

Op til 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Hukommelsessokler: 2 DIMM

Internt lager

500 GB, op til 2 TB, SATA (7200 o/m)

Flytbare medier

SATA SuperMulti dvd-brænder

Grafik

AMD-integreret Discrete-Class grafikcontroller; 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)

Lyd

Integreret Realtek ALC656-lydkort

Kommunikation

Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet-controller; 802.11 b/g/n-minikort (tilbehør)

Udvidelsessokler

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

Porte og stik

10 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 hovedtelefon; 2 mikrofoner; 1 lydindgang; 1 lydudgang

Inputenhed

HP Value USB-tastatur
HP Optisk USB-mus

Software

Microsoft® Office Starter: Kun Word og Excel® med reduceret funktionalitet og reklamer. Ikke PowerPoint® eller Outlook®. Køb Office 2010 for at få den komplette software; Microsoft
Office 2010 Home og Business er indlæst (kræver køb af produktnøgle for at aktivere den fulde Office 2010-pakke) (tilbehør); Microsoft Office 2010 Professional er indlæst (kræver
køb af produktnøgle for at aktivere den fulde Office 2010-pakke) (tilbehør); Norton Internet Security 2012 (60-dages prøve); HP ProtectTools; Security Suite SMB (tilbehør); HP
Recovery Manager; HP-support; Assistant (HPSA)

Sikkerhed

Sikkerhedslåsekit til HP Business-pc'er (tilbehør); Sikkerhedslåsekit til virksomheds-pc'er (tilbehør)

Mål

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

Vægt

Fra 6,93 kg

Strøm

Standardeffektivitet på 300 watt, aktiv PFC

Udvidelsesløsninger

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 mini-PCI 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.

1 Dette system kræver et 64-bit operativsystem, der skal købes separat, og 64-bit softwareprodukter for at kunne udnytte AMD 64-processorens 64-bit databehandlingsegenskaber. På grund af det store udvalg af softwareprogrammer, der

findes, vil ydeevnen for et system med et 64-bit-operativsystem, variere. Dual/Quad/Triple Core er designet til at forbedre ydelsen i multithreaded softwareprodukter og hardware-aware multitasking operativsystemer og kræver et relevant
operativsystem for at give fuldt udbytte. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Denne pc understøtter ikke AMD-funktionen over-clocking. AMDs nummerering er ikke et udtryk for
clock-hastighed.
2 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 milliard byte; 1 TB = 1 billion byte. Den faktiske formaterede kapacitet er mindre. Op to16 GB af diskpladsen (for Windows 7) er reserveret til systemgendannelsessoftware.
3 Kopiér ikke materiale beskyttet af copyright. De faktiske hastigheder kan variere. Double Layer-medier kan ikke bruges i alle dvd-afspillere og dvd-rom-drev. Bemærk, at dvd-ram ikke kan læse eller skrive til 2,6 GB enkeltsidede/5,2 GB
dobbeltsidede version-1.0-medier.
4 HP ProtectTools kræver Microsoft Windows.
5 60-dages prøveperiode. Du skal have internetadgang for at kunne modtage opdateringer. Første opdatering er inkluderet. Abonnement kræves til efterfølgende opdateringer. Din licens til denne software er underlagt vilkårene i
producentens brugerlicensaftale.

© 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.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte
funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Athlon og Sempron er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
AMD Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker er deres respektive ejeres ejendom.Få mere at vide på www.hp.eu/desktops
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP USB 1000dpi-lasermus

Nyd godt af lasertrackingens fart og nøjagtighed i et elegant design med HP USB 1000 dpi-lasermusen – det nyeste inden for
laserfølerteknologien.

Produktnummer: QY778AA

HP Trådløst tastatur og mus

Med et tådløst HP-tastatur og mus får du avanceret funktionalitet og problemfri brug lige ved hånden. Glem alt om at skjule
ledninger og få en arbejdsplads uden kabelrod med et trådløst tastatur, en trådløst lasermus og en trådløs USB-receiver i én
og samme pakke – bygget med miljøet in mente.

Produktnummer: QY449AA

HP Premium digitalt headset

HP Business Digital Headset har et komfortabelt letvægtsdesign, som er perfekt til call-centre, job, hvor man snakker meget i
telefon, eller afslappet brug ved skrivebordet. Det fleksible hovedbøjledesign inkluderer let polstring, læderhøretelefoner i fuld
størrelse og en mikrofonarm.

Produktnummer: QK550AA

Tynde HP-højtalere (strøm fra
USB-stik)

De tynde HP højttalere, der får strøm via USB-stikket, giver kvalitetslyd og er en god stereoløsning til forretningsbrugere.

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.

3 års service onsite næste hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke kan
løses via fjernsupport.

Produktnummer: KK912AA

Produktnummer: WF723A

Produktnummer: U6578E

© 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.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte
funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Athlon og Sempron er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
AMD Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker er deres respektive ejeres ejendom.Få mere at vide på www.hp.eu/hpoptions
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