Počítač HP Pro 3505 Microtower
Výnimočne výkonný
Vďaka možnostiam praktického rozšírenia získate všestranný počítač, ktorý rastie spolu s vašimi
potrebami.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
Pracovný počítač radu HP Pro 3505 Microtower je dostatočne silný, aby zvládol všetky vaše

Flexibilita sa stáva štandardom

Počítač HP Pro 3505 Microtower s ďalšími pamäťovými zásuvkami, zásuvkami PCI Express

výpočtové pracovné úlohy, a obsahuje možnosti pohodlného rozšírenia. Vďaka priestorovo

(PCIe) a otvormi s veľkosťou 8,9cm/13,3cm (3,5/5,25 palca) je pripravený na konfiguráciu,

úsporným rozmerom a prepracovanému profilu sa bez problémov zmestí takmer všade,

takže váš počítač môže rásť spolu s podnikom. S predinštalovaným softvérom ako HP

kam ho budete chcieť dať. Získate plne funkčný počítač vynikajúceho vzhľadu so známou

ProtectTools4 pre malé podniky a Norton Antivirus5 (skúšobná verzia) získate počítač s

kvalitou a spoľahlivosťou; našli ste ideálny počítač pre vás.

výbavou, ktorý zaujme ihneď po vybalení.

Perfektné umiestnenie

Viac ako je v škatuli

vyspelosti. Počítač HP Pro 3505 Microtower je menší ako priemerný stolný počítač HP, šetrí

Microtower, vám pomôžu zvýšiť produktivitu, znížiť riziko a zlepšiť celkovú prácu s

miesto a hodí sa na stôl, pult alebo poličku. Typ Microtower, navrhnutý tak, aby sa hodil do

počítačom. Vďaka nim získate viac ako iba to, čo je v balení. Rad HP Pro 3505 navyše

bežného podnikového pracovného priestoru, zahŕňa prakticky umiestnené predné porty USB

poskytuje možnosti služieb a podpory, takže môžete lepšie využiť svoj čas a sústrediť sa na

2.0 a zvukové porty. Štandardné videoporty, sieťové porty a dodatočné USB porty sú

to najdôležitejšie, na podnikanie.

Vďaka priestorovo úspornému priemyselnému dizajnu je tento počítač zosobnením

dostupné na zadnej strane.

Priestor na rast

Flexibilný počítač HP Pro 3505 Microtower, ktorý sa perfektne hodí do malého podniku,
môžete nakonfigurovať tak, aby podporoval vysokorýchlostné pamäte a mimoriadne rýchle
procesory na vlastnú úroveň výkonu.
Obsahuje najnovšie zrýchlené procesory AMD radu A (APU)1 na dosiahnutie toho najvyššieho
výkonu. Vyberte si zo škály štandardných pevných diskov až do 2 TB2 alebo z optických
jednotiek vrátane najnovšej jednotky DVD-ROM alebo napaľovačky SuperMulti3. Štandardná
pamäť DDR3 je rozšíriteľná, takže umožňuje šetriť peniaze a pracovať efektívne.
Pri spúšťaní graficky náročných aplikácií nemusíte robiť kompromisy. Bez ohľadu na to, či
upravujete fotografie, vytvárate multimediálne prezentácie alebo navrhujete webový obsah,
s integrovanými grafickými kartami AMD budete vidieť jasnejšie farby a detaily.

Naše inovácie zamerané na podnikanie, ktoré sú súčasťou každého počítača HP Pro 3505

Počítač HP Pro 3505 Microtower

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Vyhotovenie

Microtower

Operačný systém

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Procesor

AMD Dual-Core A4-3420 APU s grafickou kartou Radeon HD 6410D (2,8 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 1 MB); AMD Dual-Core E2-3200 APU s grafickou kartou Radeon HD 6370D (2,4
GHz, vyrovnávacia pamäť L2 1 MB); AMD Quad-Core A6-3620 APU s grafickou kartou Radeon HD 6530D (2,5 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 4 MB); AMD Quad-Core A8-3820 APU s
grafickou kartou Radeon HD 6550D (2,5 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 4 MB)

Čipová sada

AMD FCH A55

Pamäť

Maximálne 8 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Pamäťové sloty: 2 DIMM

Vnútorná pamäť

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

Vymeniteľné médiá

Zapisovačka SATA SuperMulti DVD

Grafika

Integrovaný radič diskrétnej grafickej karty 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

Možnosti komunikácie

Radič Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet; 802.11b/g/n karta Mini (voliteľná)

Rozširujúce sloty

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 mini PCI

Porty a konektory

10 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 port na slúchadlá; 2 porty na mikrofón; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup

Vstupná jednotka

Klávesnica HP USB Value
Optická myš HP pre rozhranie USB

Softvér

Microsoft® Office Starter: iba obmedzené funkcie programov Word a Excel®, s reklamou. Bez programov PowerPoint® a Outlook®. Zakúpte si balík Office 2010, aby ste mohli používať
softvér s úplnou funkčnosťou; Predinštalovaný balík Microsoft Office 2010 pre podnikateľov (na aktiváciu úplnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kód Product Key)
(voliteľné); Predinštalovaný balík Microsoft Office 2010 Professional (na aktiváciu úplnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kód Product Key) (voliteľné); Norton Internet
Security 2012 (60-dňová skúšobná verzia); HP ProtectTools; Security Suite SMB (voliteľné); HP Recovery Manager; HP Support; Assistant (HPSA)

Zabezpečenie

Súprava bezpečnostného zámku HP Business PC (voliteľné); súprava lankového zámku HP na kľúč (voliteľné)

Rozmery

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

Hmotnosť

Od 6,93 kg

Zdroj

Štandardná účinnosť 300 W, aktívne PFC

Riešenia pre rozšírenie

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

Záruka

Ochrana službami HP Services vrátane štandardnej záruky 1-1-1. Podmienky a ustanovenia sa líšia v závislosti od krajiny a/alebo pracovného modelu.

1 Na využitie schopností 64-bitového spracúvania procesora AMD 64 tento systém vyžaduje samostatne zakúpený 64-bitový operačný systém a 64-bitové softvérové produkty. Výkonnosť systému zahŕňajúceho 64-bitový operačný systém

sa bude z dôvodu širokej škály dostupných softvérových aplikácií líšiť. Technológia Dual/Quad/Triple Core je navrhnutá na zvýšenie výkonu viacvláknových softvérových produktov a multifunkčných operačných systémov reagujúcich na
hardvér a na podanie plného výkonu môže vyžadovať príslušný operačný systém. Nie všetci zákazníci alebo softvérové aplikácie môžu využiť prínos tejto technológie. Tento počítač nepodporuje funkciu pretaktovania AMD. Číslovanie
spoločnosti AMD nezodpovedá taktovacej frekvencii.
2 V prípade pevných diskov 1 GB = 1 miliarda bajtov; 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až to16 GB priestoru na disku (pre systém Windows 7) je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
3 Nekopírujte materiály chránené autorskými právami. Skutočné rýchlosti sa môžu líšiť. Kompatibilita médií s podporou dvojvrstvového zápisu sa u niektorých DVD prehrávačov a jednotiek DVD-ROM značne líši. Pamätajte, že jednotka
DVD-RAM nedokáže čítať jednostranné médiá s kapacitou 2,6 GB/obojstranné médiá s kapacitou 5,2 GB verzie 1.0 ani zapisovať na ne.
4 HP ProtectTools vyžaduje Microsoft Windows.
5 60-dňová skúšobná verzia. Na aktualizácie je potrebný prístup na internet. Prvá aktualizácia je zahrnutá. Na ďalšie aktualizácie sa vyžaduje predplatné. Licenciu na tento softvér vám poskytuje výrobca, platia podmienky príslušnej licenčnej
zmluvy koncového používateľa.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné
záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne
informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text
v tomto dokumente.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať
aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Athlon a Sempron sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti AMD Corporation v USA a v ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.Ďalšie

informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/desktops

4AA4-2162SKE, november 2012

Počítač HP Pro 3505 Microtower

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Laserová myš HP USB 1000dpi

Získajte rýchlosť a presnosť laserového sledovania v jednoduchom a elegantnom dizajne tejto laserovej myši HP USB 1000dpi,
ktorá využíva to najnovšie v technológii laserovej detekcie.

Číslo produktu: QY778AA

Bezdrôtová klávesnica a myš HP

Bezdrôtová klávesnica a myš HP vám vkladá pokrokovú funkčnosť a ľahkosť používania priamo do dlaní. Prestaňte skrývať
káble a znovu objavte pracovný priestor bez neporiadku pomocou bezdrôtovej klávesnice, bezdrôtovej laserovej myši a
bezdrôtového prijímača USB v jedinom balíku, navrhnutom s ohľadom na životné prostredie.

Číslo produktu: QY449AA

Náhlavná súprava HP Business Digital

Náhlavná súprava HP Business Digital je pohodlná a ľahká, vďaka čomu je ideálna na použitie v telefonických centrách, pri
práci vyžadujúcej časté telefonovanie alebo príležitostne počas práce pri stole. Flexibilný náhlavný dizajn obsahuje tenké
vypchávky, kožené slúchadlá pokrývajúce celé uši a vstavané rameno mikrofónu.

Číslo produktu: QK550AA

Tenké reproduktory HP napájané cez
USB

Reproduktory napájané z HP Thin USB zabezpečujú bohatý vysokokvalitný zvuk, ktorý ponúka vynikajúce riešenie setero
reproduktora pre komerčných používateľov.

HP Virtual Rooms (up to 15 people in
one meeting) License

Pripojte sa odkiaľkoľvek s prístupom na Internet a organizujte stretnutia tímu, schôdzky so zákazníkmi školenia na jednom
pohodlnom online mieste.

3-ročná záruka, nasledujúci pracovný
deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u
zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov

Číslo produktu: KK912AA

Číslo produktu: WF723A

Číslo produktu: U6578E
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informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text
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