HP Pro 3505 microtower pc
Uitzonderlijk krachtig
Door zijn handige uitbreidingsopties groeit deze veelzijdige pc mee als uw behoeften veranderen.

HP raadt Windows aan.
De HP Pro 3505 serie microtower business pc heeft handige uitbreidingsopties en is krachtig

Flexibiliteit is standaard

De HP Pro 3505 microtower biedt volop uitbreidingsmogelijkheden wanneer uw bedrijf

genoeg om al uw zakelijke computertaken uit te voeren. Met zijn ruimtebesparende model

groeit, via extra geheugenslots, PCI Express (PCIe) slots en 8,9-cm (3,5-inch)/13,3-cm

en geraffineerde uitstraling past hij overal waar u hem nodig heeft. Het is een schitterende,

(5,25-inch) inbouwplaatsen. Met voorgeïnstalleerde software zoals HP ProtectTools4 suite

complete pc met beproefde kwaliteit en betrouwbaarheid; het is uw ideale pc.

SMB en Norton Antivirus5 (evaluatieversie) beschikt u over een pc die direct uit de doos

Perfect maatwerk

uitstekend werkt.

De ruimtebesparende HP Pro 3505 microtower is kleiner dan de gemiddelde desktoptower

U krijgt meer dan een doos met inhoud: elke HP Pro 3505 microtower pc bevat innovatieve

Het ruimtebesparende high-tech ontwerp maakt deze pc tot een toonbeeld van perfectie.

Meer dan de apparatuur in de doos

en past prima op een bureau, een balie of een schap. De microtower is ontworpen voor

functies die de productiviteit van uw bedrijf verhogen, risico's beperken en computergebruik

standaard werkomgevingen en beschikt over handig aan de voorzijde geplaatste USB

plezieriger maken. De HP Pro 3505 serie biedt meerdere service- en supportopties, zodat u

2.0-poorten en audiopoorten. Aan de achterzijde bevinden zich standaard video- en

bezig kunt blijven met wat belangrijk is – uw werk.

netwerkpoorten en extra USB-poorten.

Ruimte voor uitbreiding

De HP Pro 3505 microtower is flexibel, om optimaal aan te sluiten bij de behoeften van uw
bedrijf, en configureerbaar met high-speed geheugen en supersnelle processoren voor een
prestatieniveau naar keuze.
Hij is voorzien van AMD A-serie accelerated processoren (APU)1 die de hoogste prestaties
waarborgen. Er is keuze uit een reeks standaard vaste schijven tot 2 TB2 en optionele
optische drives zoals de nieuwste dvd-rom of de SuperMulti writer3. Standaard DDR3
geheugen is uitbreidbaar om u geld te besparen en u nog efficiënter te laten werken.
U hoeft geen concessies te doen wanneer u met grafisch-intensieve applicaties werkt. Of u
nu foto's bewerkt, multimediapresentaties creëert of webcontent ontwerpt, de ingebouwde
AMD video zorgt voor meer helderheid en goed zichtbare details.
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HP raadt Windows aan.

Model

Microtower

Besturingssysteem

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Processor

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

Chipset

AMD A55 FCH

Geheugen

Tot 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Geheugenslots: 2 DIMM

Interne opslag

500 GB, tot 2 TB, SATA (7200-rpm)

Verwisselbare media

SATA SuperMulti dvd-writer

Video

Geïntegreerde discrete-class AMD grafische controller; 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)

Audio

Geïntegreerde Realtek ALC656 geluidskaart

Communicatie

Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet-controller; 802.11b/g/n mini-kaart (optioneel)

Uitbreidingsslots

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

Poorten en connectoren

10 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 hoofdtelefoon; 2 microfoon; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang

Invoerapparaat

HP USB Value toetsenbord
HP USB optische muis

Software

Microsoft® Office Starter: beperkte functionaliteit, alleen Word en Excel®, met reclame. Geen PowerPoint®, geen Outlook®. Koop Office 2010 voor de volledige software; Microsoft
Office 2010 Home en Business voorgeladen (een productcode moet worden aangeschaft om de volledige Office 2010 suite te activeren) (optioneel); Microsoft Office 2010
Professional voorgeladen (een productcode moet worden aangeschaft om de volledige Office 2010 suite te activeren) (optioneel); Norton Internet Security 2012 (60 dagen
evaluatie); HP ProtectTools; Security Suite SMB ( optioneel); HP Recovery Manager; HP support; Assistant (HPSA)

Beveiliging

HP business pc veiligheidsslotkit (optioneel); HP kabelslot met sleutel (optioneel)

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 6,93 kg

Voeding

300-Watt standaard efficiency, actieve PFC

Uitbreidingsoplossingen

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 mini-PCI Eén 13,3-cm (5,25-inch); Eén 8,9-cm (3,5-inch)

Garantie

Ondersteund door HP Services met een 1-1-1 standaardgarantie. Voorwaarden variëren per land en/of model.

1 Voor dit systeem zijn een afzonderlijk verkocht 64-bits besturingssysteem en 64-bits softwareproducten nodig om de 64-bits verwerkingscapaciteit van de AMD 64 processor optimaal te benutten. Gezien het grote aantal verkrijgbare

softwaretoepassingen kunnen de prestaties van elk systeem, ook een 64-bits besturingssysteem, variëren. Dual/quad/triple-core is ontworpen om de prestaties van multithreaded softwareproducten en hardwarebewuste multitasking
besturingssystemen te verbeteren en vereist mogelijk extra besturingssysteemsoftware voor optimale prestaties. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Deze pc biedt geen ondersteuning
voor de AMD over-clockingfunctie. AMD's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.
2 Voor vaste schijven, 1 GB = 1 miljard bytes; 1 TB = 1 triljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot to16 GB (voor Windows 7) is gereserveerd voor de systeemherstelsoftware.
3 Het kopiëren van door auteursrecht beschermd materiaal is verboden. De werkelijke snelheden variëren. Dubbellaags mediacompatibiliteit wordt niet door alle thuis-dvd-spelers en dvd-rom-drives volledig ondersteund. Dvd-ram leest of
schrijft geen 2,6-GB enkelzijdige/5,2-GB dubbelzijdige versie 1.0 media.
4 Voor HP ProtectTools is Microsoft Windows vereist.
5 Evaluatieperiode van 60 dagen. Internettoegang vereist om updates te ontvangen. Eerste update inbegrepen. Voor verdere updates is een abonnement vereist. Deze software wordt door de fabrikant aan u in licentie gegeven onder de
voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP
producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als
rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van
Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/. Athlon en Sempron zijn geregistreerde handelsmerken of
handelsmerken van AMD Corporation in de V.S. en/of anderen landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.Meer

informatie op www.hp.eu/desktops
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP USB lasermuis, 1000 dpi

De HP USB 1000-dpi lasermuis biedt de snelheid en nauwkeurigheid van lasertracking in een eenvoudig, elegant design en de
nieuwste lasersensortechnologie.

Bestelnr.: QY778AA

HP draadloos toetsenbord en muis

Met het HP draadloze toetsenbord en de draadloze muis heeft u geavanceerde functionaliteit en bedieningsgemak onder
handbereik. Met een draadloos toetsenbord, een draadloze lasermuis en een draadloze USB-ontvanger in één, gebouwd met
oog voor het milieu, zijn er geen kabels te verbergen en heeft u altijd een opgeruimd bureau.

Bestelnr.: QY449AA

HP Business digitale hoofdtelefoon

De comfortabele, lichtgewicht HP Business digitale hoofdtelefoon is ideaal voor call centers, voor gebruikers met
telefoon-intensief werk of af en toe als u aan uw bureau zit. Het flexibele ontwerp biedt een licht gevoerde hoofdband, grote
lederen oorschelpen en een microfoonarm.

Bestelnr.: QK550AA

HP thin USB-gevoede luidsprekers

De HP Thin USB-gevoede luidsprekers produceren een rijk geluid van hoge kwaliteit en vormen een ideale stereo
luidsprekeroplossing voor zakelijke gebruikers.

Bestelnr.: KK912AA

Licentie voor HP Virtual Rooms (tot 15
personen in een vergadering)

U kunt overal waar internettoegang beschikbaar is verbinding maken om teamvergaderingen, klantenbriefings en trainingen
te organiseren in één handige online locatie.

3 jaar onsite op de volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door
een door HP gekwalificeerd technicus

Bestelnr.: WF723A

Bestelnr.: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP
producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als
rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van
Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/. Athlon en Sempron zijn geregistreerde handelsmerken of
handelsmerken van AMD Corporation in de V.S. en/of anderen landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.Meer
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