Komputer biurkowy HP Pro 3505
Microtower
Wyjątkowa moc
Wygodne opcje umożliwiające łatwą rozbudowę zapewniają wszechstronność komputera i gotowość do
rozwoju wraz z Twoimi potrzebami.

HP zaleca system Windows.
Dysponujący mocą pozwalającą na wykonywanie wszelkich zadań przetwarzania danych

Wszechstronność w standardzie.

Komputer HP Pro 3505 Microtower można łatwo rozbudować o dodatkowe gniazda pamięci,

komputer biznesowy HP Pro Microtower serii 3505 jest wyposażony w opcje umożliwiające

gniazda PCI Express (PCIe) oraz wnęki 8,9 cm (3,5 cala)/13,3 cm (5,25 cala), dzięki czemu

jego wygodną rozbudowę. Niewielkie rozmiary i elegancka sylwetka świetnie dopasują się

komputer rozwija się wraz z Twoimi potrzebami. Zainstalowane fabrycznie

do każdego otoczenia. Otrzymujesz w pełni funkcjonalny, świetnie wyglądający komputer o

oprogramowanie, w tym pakiet HP ProtectTools 4 Suite SMB oraz Norton Antivirus 5 (wersja

wysokiej jakości i niezawodności gwarantowanych przez wieloletnie doświadczenie;

próbna), sprawia, że ten doskonale wyposażony komputer zwiększa wydajność pracy zaraz

komputer idealny.

po rozpakowaniu.

Doskonałe dopasowanie

Więcej możliwości

wyrafinowania. Mniejszy od przeciętnego komputera biurkowego HP model HP Pro 3505

komputera HP Pro 3505 Microtower, umożliwiającym zwiększenie produktywności,

Microtower zgrabnie prezentuje się na biurku, ladzie lub półce. Zaprojektowany z myślą o

ograniczenie ryzyka i ogólne usprawnienie przetwarzania danych, otrzymujesz produkt,

typowych przestrzeniach biurowych komputer Microtower jest wyposażony w wygodnie

którego funkcjonalność wykracza poza specyfikację. Komputer HP Pro serii 3505 zapewnia

rozmieszczone porty USB 2.0 i audio. Standardowe porty wideo, sieciowe i dodatkowe porty

też opcjonalne usługi i pomoc techniczną, dzięki czemu można poświęcić czas na rzecz

USB znajdują się z tyłu.

najważniejszą — firmę.

Dzięki niewielkim rozmiarom oraz industrialnemu wyglądowi komputer stanowi uosobienie

Miejsce na rozbudowę

Dzięki elastyczności umożliwiającej dostosowanie do potrzeb małych przedsiębiorstw
komputer HP Pro 3505 Microtower można skonfigurować pod kątem obsługi pamięci high
speed i bardzo szybkich procesorów.
Dzięki akcelerowanym procesorom AMD (APU) serii A 1 możesz osiągnąć maksimum
wydajności. Możliwość wyboru spośród oferty standardowych dysków twardych o
pojemności do 2 TB 2 lub dysków optycznych, w tym najnowszego modelu napędu
DVD-ROM lub nagrywarki DVD SuperMulti 3. Standardowa pamięć DDR3 może być
rozbudowywana w celu zwiększenia oszczędności i efektywności pracy.
Nie musisz z niczego rezygnować, uruchamiając aplikacje wymagające intensywnego użycia
grafiki. Dzięki zintegrowanej karcie graficznej AMD wyświetlany obraz będzie zawsze
wyraźny i pełen szczegółów, niezależnie od wykonywanych czynności: edytowania zdjęć,
tworzenia prezentacji multimedialnych czy projektowania zawartości witryn internetowych.

Dzięki naszym innowacjom opracowywanym dla przedsiębiorstw i dołączanym do każdego

Komputer biurkowy HP Pro 3505
Microtower

HP zaleca system Windows.

Obudowa

Mikrowieża

System operacyjny

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Procesor

Czterordzeniowy układ AMD APU A4-3420 z układem graficznym Radeon HD 6410D (2,8 GHz, 1 MB L2 pamięci podręcznej); Czterordzeniowy układ AMD APU E2-3200 z układem
graficznym Radeon HD 6370D (2,4 GHz, 1 MB L2 pamięci podręcznej); Czterordzeniowy układ AMD APU A6-3620 z układem graficznym Radeon HD 6530D (2,5 GHz, 4 MB L2
pamięci podręcznej); Czterordzeniowy układ AMD APU A8-3820 z układem graficznym Radeon HD 6550D (2,5 GHz, 4 MB pamięci podręcznej L2)

Zestaw układów

Procesor AMD FCH A55

Pamięć

Maksymalnie 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Gniazda pamięci: 2 DIMM

Wewnętrzna pamięć masowa

500 GB, maksymalnie 2 TB, SATA (7200 obr./min)

Nośniki wyjmowalne

Nagrywarka DVD typu SuperMulti z interfejsem SATA

Grafika

Zintegrowany kontroler graficzny AMD Discrete-Class; Karta graficzna AMD Radeon HD 7450 (1 GB); Karta graficzna AMD Radeon 7570 (2 GB); Karta graficzna NVIDIA GeForce GT630
(2 GB); Karta graficzna NVIDIA GeForce GT620 (1 GB); Karta graficzna NVIDIA GeForce GT530 (2 GB); Karta graficzna NVIDIA GeForce GT520 (1 GB)

Karta dźwiękowa

Zintegrowana karta dźwiękowa Realtek ALC656

Komunikacja

Kontroler Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet; Karta 802.11b/g/n Mini (opcjonalnie)

Gniazda rozszerzeń

1 gniazdo PCIe x16; 3 gniazda PCIe x1; 1 gniazdo mini PCI

Porty i złącza

10 portów USB 2.0; 1 port RJ-45; 1 port DVI-D; 1 port VGA; 1 gniazdo słuchawkowe; 2 gniazda mikrofonowe; 1 wejście audio; 1 wyjście audio

Urządzenie wejściowe

Klawiatura HP USB Value
Mysz optyczna USB HP

Oprogramowanie

Pakiet Microsoft® Office Starter: niepełne wersje programów Word i Excel® z funkcjami reklamowymi. Brak programów PowerPoint® i Outlook®. Kup pakiet Office 2010, aby w pełni
korzystać z wszystkich funkcji; Fabrycznie zainstalowany pakiet Microsoft Office 2010 Home and Business (aktywacja całego pakietu Office 2010 wymaga zakupienia klucza
produktu) (opcjonalnie); Fabrycznie zainstalowany pakiet Microsoft Office 2010 Professional (aktywacja całego pakietu Office 2010 wymaga zakupienia klucza produktu)
(opcjonalnie); Norton Internet Security 2012 (60-dniowa wersja próbna); HP ProtectTools; Security Suite SMB (opcjonalnie); HP Recovery Manager; obsługa protokołu HP; Assistant
(HPSA)

Bezpieczeństwo

Zestaw blokad Business HP PC Security L ock Kit (opcjonalnie); Zestaw blokad HP Keyed Cable L ock Kit (opcjonalnie);

Wymiary

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

Waga

Od 6,93 kg

Zasilanie

Zasilacz 300 W o standardowej sprawności, aktywny stabilizator PFC

Rozszerzenia

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

Gwarancja

Standardowa gwarancja 1-1-1 z serwisem działu usług HP. Warunki gwarancji zależą od kraju i/lub modelu.

1 Wykorzystanie w tych systemach możliwości, jakie daje przetwarzanie 64-bitowe z użyciem technologii procesora AMD 64, wymaga oddzielnego zakupu 64-bitowego systemu operacyjnego i oprogramowania. Wobec szerokiej gamy

dostępnych aplikacji wydajność z 64-bitowym systemem operacyjnym może być różna. Technologia dwu-, trój- oraz czterordzeniowa poprawia wydajność aplikacji wielowątkowych oraz wielozadaniowych systemów operacyjnych
wykorzystujących zaawansowane możliwości sprzętu. Wykorzystanie wszystkich możliwości tej technologii może wymagać odpowiedniego systemu operacyjnego. Nie wszystkim użytkownikom i programom zastosowanie tej technologii
przyniesie widoczne korzyści. Ten komputer nie obsługuje funkcji przetaktowywania procesorów AMD. Numeracja AMD nie oznacza pomiaru częstotliwości zegara.
2 W przypadku dysków twardych 1 GB = 1 miliard bajtów; 1 TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Na oprogramowanie do odtwarzania systemu zarezerwowano maks. to16 GB (dla systemu Windows
7).
3 Nie należy kopiować materiałów chronionych prawami autorskimi. Rzeczywiste szybkości mogą się różnić. Obsługa nośników dwuwarstwowych jest w dużym stopniu uzależniona od modeli domowych odtwarzaczy DVD i napędów
DVD-ROM. Należy pamiętać, że napęd DVD-RAM nie pozwala na odczyt z nośników jednostronnych 2,6 GB/dwustronnych 5,2 GB w wersji 1.0 ani na zapis na te nośniki.
4 Oprogramowanie HP ProtectTools wymaga systemu Microsoft Windows.
5 60-dniowy okres próbny. Aby otrzymywać uaktualnienia, należy mieć dostęp do Internetu. Pierwsze uaktualnienie dołączono do zestawu. Później do otrzymywania aktualizacji niezbędna jest subskrypcja. Na oprogramowanie producent
udziela licencji na warunkach opisanych w umowie licencyjnej użytkownika końcowego.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być
interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
W niektórych edycjach Windows 8 niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może
wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-PL/. Athlon i Sempron
są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy AMD Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne znaki
towarowe są własnością odpowiednich firm.Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/desktops
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Komputer biurkowy HP Pro 3505
Microtower

HP zaleca system Windows.

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Mysz laserowa HP USB 1000 dpi

Szybkość i precyzja śledzenia laserowego w prostej, eleganckiej myszy laserowej HP USB 1000 dpi, korzystającej z
najnowszych osiągnięć technologii laserowej.

Numer produktu: QY778AA

Bezprzewodowa klawiatura i mysz HP

Bezprzewodowa mysz i klawiatura HP oferują dostępność zaawansowanych funkcji i łatwość obsługi w zasięgu ręki. Skończ z
chowaniem kabli i odzyskaj swobodne środowisko pracy dzięki bezprzewodowej klawiaturze, bezprzewodowej myszy
laserowej oraz odbiornikowi USB w jednym zestawie – stworzonym z dbałością o środowisko.

Numer produktu: QY449AA

Cyfrowy zestaw słuchawkowy HP
Business

Lekkie i wygodne cyfrowe słuchawki HP Business są idealne do centrów telefonicznych, zadań wymagających częstego
korzystania z telefonu lub typowego użycia podczas pracy przy biurku. Elastyczna konstrukcja nagłowna obejmuje lekką
wyściółkę, pełnowymiarowe nauszniki skórzane i mocowany wysięgnik mikrofonu.

Numer produktu: QK550AA

Głośniki HP z serii Thin Line ze
wzmacniaczem zasilanym przez port
USB

Głośniki ze wzmacniaczem HP Thin USB zapewniają dźwięk wysokiej jakości i stanowią znakomity system stereo dla
pracowników biurowych.

HP Virtual Rooms (do 15 osób na 1
spotkaniu) — licencja

Łączność z dowolnego miejsca oferującego dostęp do Internetu zapewnia możliwość prowadzenia spotkań zespołów,
spotkań informacyjnych dla klientów i szkoleń za pośrednictwem jednej, wygodnej lokalizacji dostępnej online.

3 lata, serwis w następnym dniu
roboczym, w miejscu instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w
następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP

Numer produktu: KK912AA

Numer produktu: WF723A

Numer produktu: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być
interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
W niektórych edycjach Windows 8 niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może
wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-PL/. Athlon i Sempron
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