Υπολογιστής HP Pro 3505 Microtower
Μοναδική ισχύς
Χάρη στις εξυπηρετικές επιλογές επέκτασης, ο ευέλικτος αυτός υπολογιστής θα αναπτύσσεται μαζί με
τις ανάγκες σας.

Η HP συνιστά Windows.
Ο επαγγελματικός υπολογιστής HP Pro 3505 Series Microtower είναι αρκετά ισχυρός για να

Εγγενής ευελιξία

Ο υπολογιστής HP Pro 3505 Microtower μπορεί να διαμορφωθεί με πρόσθετες υποδοχές

χειριστεί όλες τις εργασίες σας, ενώ διατίθενται και εξυπηρετικές επιλογές επέκτασης. Οι

μνήμης, υποδοχές PCI Express (PCIe) και θέσεις 8,9 cm (3,5”)/13,3 cm (5,25”) ώστε να

μικρές διαστάσεις και το εκλεπτυσμένο προφίλ του ταιριάζουν τέλεια όπου κι αν τον

αναπτύσσεται μαζί με την επιχείρησή σας. Και με τα προεγκατεστημένα προγράμματα

τοποθετήσετε. Έτσι έχετε έναν όμορφο υπολογιστή πλήρων λειτουργιών με ποιότητα και

λογισμικού, όπως τα HP ProtectTools4 Suite SMB και Norton Antivirus5 (δοκιμαστική

αξιοπιστία. Βρήκατε τον ιδανικό υπολογιστή.

έκδοση), έχετε στη διάθεσή σας έναν υπολογιστή που εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή.

Ιδανική επιλογή

Περισσότερα απ' όσα παρέχονται στο κουτί

Χάρη στη βιομηχανική σχεδίαση και τις μικρές διαστάσεις του, αυτός ο υπολογιστής είναι η

Αποκτήστε περισσότερα απ' όσα παρέχονται στο κουτί χάρη στις επαγγελματικές

προσωποποίηση της κομψότητας. Καθώς είναι μικρότερος από το μέσο επιτραπέζιο

καινοτομίες μας που περιλαμβάνονται σε κάθε υπολογιστή HP Pro 3505 Microtower και οι

υπολογιστή ΗΡ, ο υπολογιστής HP Pro 3505 Microtower μπορεί να τοποθετηθεί στο

οποίες σας βοηθούν να αυξήσετε την παραγωγικότητα, να περιορίσετε τους κινδύνους και

γραφείο, σε πάγκο ή σε ράφι. Έχοντας σχεδιαστεί για να χωρά στους τυπικούς

να βελτιώσετε τη συνολική εμπειρία χρήσης. Επιπλέον, ο HP Pro 3505 Series παρέχει

επαγγελματικούς χώρους εργασίας, αυτός ο υπολογιστής Microtower διαθέτει θύρες USB

επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης, έτσι ώστε να μπορείτε να αφιερώνετε το χρόνο σας

2.0 και ήχου στην μπροστινή του πλευρά για μεγαλύτερη άνεση. Οι τυπικές θύρες εικόνας

σε αυτά που είναι σημαντικά - την επιχείρησή σας.

και δικτύου και οι πρόσθετες θύρες USB βρίσκονται στην πίσω πλευρά.

Χώρος για επέκταση

Ο υπολογιστής HP Pro 3505 Microtower είναι ευέλικτος, κατάλληλος για μικρές
επιχειρήσεις και μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να υποστηρίζει μνήμη υψηλής
ταχύτητας και εξαιρετικά γρήγορους επεξεργαστές για προσαρμοσμένο επίπεδο απόδοσης.
Διαθέτει επεξεργαστές επιτάχυνσης AMD A-series (APU)1 για την πιο πρόσφατη τεχνολογία
απόδοσης. Επιλέξτε από μια σειρά τυπικών μονάδων σκληρού δίσκου έως 2 ΤΒ2 ή από τις
επιλογές μονάδων οπτικού δίσκου, περιλαμβανομένης της πιο πρόσφατης μονάδας
εγγραφής DVD-ROM ή SuperMulti3. Επίσης, μπορείτε να επεκτείνετε την τυπική μνήμη
DDR3 για να εξοικονομήσετε χρήματα και να εργάζεστε ακόμα αποτελεσματικότερα.
Ξεχάστε τους συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά τη χρήση εφαρμογών εντατικής επεξεργασίας
γραφικών. Είτε επεξεργάζεστε φωτογραφίες, είτε δημιουργείτε παρουσιάσεις πολυμέσων
ή σχεδιάζετε περιεχόμενο web, με τα ενσωματωμένα γραφικά AMD θα έχετε βελτιωμένη
καθαρότητα εικόνας και λεπτομέρεια.

Υπολογιστής HP Pro 3505 Microtower

Η HP συνιστά Windows.

Μορφή

Microtower

Λειτουργικό σύστημα

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Επεξεργαστής

APU AMD διπλού πυρήνα A4-3420 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), APU AMD τετραπλού πυρήνα A6-3620 με γραφικά Radeon HD 6530D (2,5 GHz, 4 MB L2 cache), APU AMD τετραπλού πυρήνα A8-3820 με γραφικά Radeon HD 6550D (2,5
GHz, 4 MB L2 cache)

Chipset

AMD A55 FCH

Μνήµη

Έως 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Υποδοχές μνήμης: 2 DIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

500 GB, έως 2 TB, SATA (7200 rpm)

Αποσπώμενα μέσα

Μονάδα εγγραφής SATA SuperMulti DVD

Γραφικά

Ενσωματωμένος ελεγκτής γραφικών AMD Discrete-Class, 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)

Ήχος

Ενσωματωμένη κάρτα ήχου Realtek ALC656

Επικοινωνίες

Ελεγκτής Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet, 802.11b /g/n Mini Card (προαιρετικά)

Υποδοχές επέκτασης

1 PCIe x16, 3 PCIe x1, 1 mini PCI

Θύρες και υποδοχές

10 USB 2.0, 1 RJ-45, 1 DVI-D, 1 VGA, 1 ακουστικών, 2 μικροφώνου, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου

Συσκευή εισόδου

Πληκτρολόγιο HP USB Value
Οπτικό ποντίκι USB HP

Λογισμικό

Microsoft® Office Starter: περιορισμένη λειτουργικότητα των Word και Excel® μόνο, περιλαμβάνονται διαφημίσεις. Χωρίς PowerPoint® ή Outlook®. Για να χρησιμοποιήσετε το
πλήρες λογισμικό, πρέπει να αγοράσετε το Office 2010. Προφορτωμένο Microsoft Office 2010 Home και Business (απαιτείται η αγορά κλειδιού προϊόντος για την ενεργοποίηση
της πλήρους σουίτας του Office 2010) (προαιρετικά), προφορτωμένο Microsoft Office 2010 Professional (απαιτείται η αγορά κλειδιού προϊόντος για την ενεργοποίηση της
πλήρους σουίτας του Office 2010) (προαιρετικά), Norton Internet Security 2012 (δοκιμαστική έκδοση 60 ημερών), HP ProtectTools, Security Suite SMB (προαιρετικά), HP Recovery
Manager, HP Support Assistant (HPSA)

Ασφάλεια

Κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικών υπολογιστών HP (προαιρετικά), κιτ κλειδαριάς καλωδίου HP (προαιρετικά)

Διαστάσεις

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

Βάρος

Από 6,93 kg

Ισχύς

300 W τυπική απόδοση, ενεργό PFC

Λύσεις επέκτασης

1 PCIe x16, 3 PCIe x1, 1 mini PCI 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.

1 Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες επεξεργασίας 64 bit του επεξεργαστή AMD 64, αυτό το σύστημα απαιτεί λειτουργικό σύστημα 64 bit και προϊόντα λογισμικού 64 bit που διατίθενται ξεχωριστά. Δεδομένης της μεγάλης

ποικιλίας των διαθέσιμων εφαρμογών λογισμικού, η απόδοση ενός συστήματος με λειτουργικό σύστημα 64 bit ποικίλλει. Η τεχνολογία διπλού/τριπλού/τετραπλού πυρήνα έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση των multithread
προϊόντων λογισμικού και των λειτουργικών συστημάτων που εκτελούν ταυτόχρονα πολλές εργασίες σε συνεργασία με το υλικό και ενδέχεται να απαιτεί κατάλληλο λογισμικό λειτουργικού συστήματος για πλήρη απόδοση. Δεν
επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Ο υπολογιστής αυτός δεν υποστηρίζει τη λειτουργία υπερχρονισμού AMD. Το σύστημα αρίθμησης της AMD δεν μετράει την ταχύτητα του
ρολογιού.
2 Για σκληρούς δίσκους, 1 GB = 1 δισεκατομμύριο byte, 1 TB = 1 τρισεκατομμύριο byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως to16 GB (για Windows 7) χώρου στο δίσκο είναι δεσμευμένα για το λογισμικό
αποκατάστασης συστήματος.
3 Μην αντιγράφετε περιεχόμενο με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν. Η συμβατότητα των μέσων διπλής επίστρωσης διαφέρει πολύ σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής DVD και
μονάδες DVD-ROM. Σημειώστε ότι η μονάδα DVD-RAM δεν πραγματοποιεί ανάγνωση ή εγγραφή σε μέσα 2,6 GB μονής όψης/5,2 διπλής όψης έκδοσης 1.0.
4 Η σουίτα HP ProtectTools απαιτεί Microsoft Windows.
5 Περίοδος δοκιμαστικής χρήσης 60 ημερών. Για τη λήψη ενημερώσεων απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Περιλαμβάνεται η πρώτη ενημέρωση. Για μετέπειτα ενημερώσεις απαιτείται συνδρομή. Ο κατασκευαστής σάς παρέχει άδεια
χρήσης για το λογισμικό σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού άδειας χρήσης τελικού χρήστη.

© 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.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα
μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Οι
ονομασίες Athlon και Sempron είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της AMD Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/desktops
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Η HP συνιστά Windows.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Ποντίκι laser USB 1000dpi HP

Απολαύστε την ταχύτητα και την ακρίβεια της ιχνηλάτησης laser με το κομψό ποντίκι laser USB HP 1000dpi που
ενσωματώνει την τελευταία τεχνολογία ιχνηλάτησης laser.

Αριθμός προϊόντος: QY778AA

Ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι HP

Επωφεληθείτε από τη βελτιωμένη λειτουργικότητα και την ευκολία χρήσης που προσφέρουν το ασύρματο πληκτρολόγιο
και ποντίκι HP. Σταματήστε να κρύβετε τα καλώδια και αποκτήστε ξανά έναν ελεύθερο χώρο εργασίας με ασύρματο
πληκτρολόγιο, ασύρματο ποντίκι laser και ασύρματο δέκτη USB σε μία συσκευασία - κατασκευασμένα με γνώμονα το
περιβάλλον.

Αριθμός προϊόντος: QY449AA

Ψηφιακό σετ ακουστικών-μικροφώνου
HP Business

Άνετα και ελαφριά, τα επαγγελματικά ψηφιακά ακουστικά HP είναι ιδανικά για κέντρα κλήσης, εντατική χρήση τηλεφώνου
ή τυπική χρήση στο γραφείο. Εύκαμπτη σχεδίαση βραχίονα κεφαλής, ακουστικά πλήρους μεγέθους με δερμάτινη επένδυση
και προσαρμοζόμενος βραχίονας μικροφώνου.

Αριθμός προϊόντος: QK550AA

Λεπτά ηχεία HP με τροφοδοσία μέσω
USB

Τα ηχεία HP Thin που τροφοδοτούνται μέσω της θύρας USB παράγουν ήχο υψηλής ποιότητας, αποτελώντας μια εξαιρετική
λύση στερεοφωνικών ηχείων για επαγγελματίες χρήστες.

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.

Τρία έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Λάβετε 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 εξ αποστάσεως.

Αριθμός προϊόντος: KK912AA

Αριθμός προϊόντος: WF723A

Αριθμός προϊόντος: U6578E
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ονομασίες Athlon και Sempron είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της AMD Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα εμπορικά
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