Računalnik HP Pro 3505 v ohišju
mikrostolp
Izjemna zmogljivost

S priročnimi možnostmi razširljivosti je to vsestranski računalnik, ki bo rasel z vašimi potrebami.

HP priporoča Windows.
Poslovni računalnik HP Pro 3505 Series v ohišju mikrostolp vključuje priročne možnosti

Prilagodljivost postane standard

Računalnik HP Pro 3505 v ohišju mikrostolp je pripravljen na konfiguracijo z dodatnimi

razširljivosti in je dovolj zmogljiv, da je kos računalniškim opravilom na delovnem mestu.

režami za pomnilniške kartice, režami PCI Express (PCIe) in ležišči velikosti 8,9 cm (3,5”)/13,3

Ekonomična velikost in izboljšan profil sta primerna za skoraj vsako izbrano mesto.

cm (5,25”), tako da računalnik raste skupaj s podjetjem. S predhodno nameščeno

Zagotovite si računalnik z vsemi funkcijami, izjemnim videzom ter tradicijo kakovosti in

programsko opremo, na primer HP ProtectTools4 Suite SMB in Norton Antivirus5 (preizkusna

zanesljivosti; ta računalnik je popolna izbira za vas.

različica), dobite računalnik, ki je opremljen tako, da naredi vtis takoj.

Popolno ustrezanje.

Več, kot se nahaja v škatli

3505 v ohišju mikrostolp, ki prihrani prostor, je primeren za mizo, pult ali polico, saj je manjši

računalniki HP Pro 3505 v ohišju mikrostolp, ki vam pomagajo povečati produktivnost,

od povprečnega namiznega računalnika HP v ohišju stolp. Oblikovan je za običajne poslovne

ublažiti tveganja in izboljšati celotno računalniško izkušnjo. Poleg tega računalniki HP Pro

delovne prostore, saj so vrata USB 2.0 in vrata za zvok priročno nameščena na sprednji

3505 Series ponujajo možnosti storitev in podpore, tako da lahko svoj čas porabite tako, da

strani. Standardna vrata za video, omrežna vrata in dodatna vrata USB so na voljo na zadnji

se osredotočite na to, kar je najbolj pomembno – svoje delo.

Z majhno industrijsko zasnovo je ta računalnik poosebljena prefinjenost. Računalnik HP Pro

strani.

Prostor za rast

Računalnik HP Pro 3505 v ohišju mikrostolp je prilagodljiv in ga je mogoče konfigurirati za
podporo hitrega pomnilnika in izjemno hitrih procesorjev za prilagojeno raven zmogljivosti,
zato dobite računalnik, ki ustreza potrebam malega podjetja.
Ponaša se s procesorji AMD A-series Accelerated (APU)1 za najnovejšo zmogljivost. Izbirajte
med številnimi standardnimi diski s kapaciteto do 2 TB2 ali možnostmi optičnih pogonov,
vključno z najnovejšim pogonom DVD-ROM ali zapisovalnikom SuperMulti3. Standardni
pomnilnik DDR3 je razširljiv ter omogoča prihranek denarja in bolj učinkovito delo.
Pri uporabi grafično zahtevnih aplikacij se vam ne bo treba odpovedati zmogljivosti. Z
vgrajeno grafično kartico AMD boste videli jasno povečano sliko in podrobnosti ne glede na
to, ali urejate fotografije, izdelujete večpredstavnostne predstavitve ali oblikujete spletno
vsebino.

Z inovacijami, ki so osredotočene na podjetja, dobite več, kot je v škatli, saj jih vsebujejo vsi

Računalnik HP Pro 3505 v ohišju mikrostolp

HP priporoča Windows.

Lastnosti oblike

Mikrostolp

Operacijski sistem

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Procesor

AMD Dual-Core A4-3420 APU z grafično kartico Radeon HD 6410D (2,8 GHz, 1 MB predpomnilnika L2); AMD Dual-Core E2-3200 APU z grafično kartico Radeon HD 6370D (2,4 GHz, 1
MB predpomnilnika L2); AMD Quad-Core A6-3620 APU z grafično kartico Radeon HD 6530D (2,5 GHz, 4 MB predpomnilnika L2); AMD Quad-Core A8-3820 APU z grafično kartico
Radeon HD 6550D (2,5 GHz, 4 MB predpomnilnika L2)

Nabor vezij

AMD A55 FCH

Pomnilnik

Največ 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Pomnilniške reže: 2 DIMM

Notranji pomnilnik

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

Izmenljivi nosilec podatkov

DVD zapisovalnik SATA SuperMulti

Grafika

Vgrajeni grafični krmilnik 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)

Zvočna kartica

Vgrajena zvočna kartica Realtek ALC656

Komunikacije

Gigabitni krmilnik ethernet Realtek RTL8171E; kartica 802.11b/g/n Mini (dodatno)

Razširitvene reže

1 kartica PCIe x16; 3 kartice PCIe x1; 1 mini PCI

Vrata in priključki

10 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 DVI-D; 1 priključek VGA; 1 izhod za slušalke; 2 vhoda za mikrofon; 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok

Vhodna naprava

Tipkovnica HP USB Value
Optična miška HP USB

Programska oprema

Microsoft® Office Starter: samo Word in Excel® z manj funkcijami, z oglaševanjem. PowerPoint® in Outlook® nista priložena. Če želite uporabljati programsko opremo z vsemi
funkcijami, lahko kupite zbirko Office 2010; predhodno nameščena zbirka Microsoft Office 2010 Home and Business (za aktivacijo celotnega paketa Office 2010 je potreben nakup
ključa izdelka) (dodatno); predhodno nameščena zbirka Microsoft Office 2010 Professional (za aktivacijo celotnega paketa Office 2010 je potreben nakup ključa izdelka) (dodatno);
Norton Internet Security 2012 (60-dnevna preskusna različica); HP ProtectTools; Security Suite SMB (dodatno); HP Recovery Manager; podpora HP; Assistant (HPSA)

Varnost

Komplet varnostnih ključavnic HP za poslovne računalnike (dodatno); komplet ključavnic za kable HP s ključi (dodatno)

Mere

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

Teža

Že od 6,93 kg

Napajanje

Standardna učinkovitost 300 W, aktivni PFC

Možnosti razširitve

1 kartica PCIe x16; 3 kartice PCIe x1; 1 mini PCI 1 13,3 cm (5,25 palca) 1 8,9 cm (3,5 palcev)

Garancija

Zaščiteno s HP-jevimi storitvami, vključno s standardno garancijo 1-1-1. Garancijski pogoji se lahko razlikujejo glede na državo in/ali poslovni model.

1 Ta sistem zahteva 64-bitni operacijski sistem, ki ga kupite posebej, in 64-bitne izdelke programske opreme za izkoriščanje 64-bitnih zmogljivosti procesiranja, ki jih omogoča procesor AMD 64. Zaradi širokega obsega aplikacij programske

opreme, ki so na voljo, bo delovanje sistema, vključno s 64-bitnim operacijskim sistemom, različno. Tehnologija Dual/Quad/Triple Core je zasnovana tako, da izboljša delovanje izdelkov večnitne programske opreme in večopravilnostnih
operacijskih sistemov, ki lahko prepoznajo strojno opremo in lahko zahtevajo primerno programsko opremo operacijskega sistema za kar najboljši izkoristek. Ni nujno, da bo uporaba te tehnologije koristila vsem uporabnikom oziroma
programskim aplikacijam. Ta računalnik ne podpira funkcije višanja frekvence delovanja procesorja AMD. Sistem številčenja AMD ni merilo za frekvenco.
2 Za trde diske, 1 GB = 1 milijarda bajtov; 1 TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je rezerviranih do to16 GB (za Windows 7).
3 Ne kopirajte materiala, zaščitenega z avtorskimi pravicami. Dejanske hitrosti se lahko razlikujejo. Združljivost medijev Double Layer je pri nekaterih predvajalnikih DVD za domačo uporabo in pogonih DVD-ROM različna. Opomba: DVD-RAM
ne omogoča branja ali zapisovanja na enostranske medije velikosti 2,6 GB ali na dvostranske medije velikosti 5,2 GB – različica 1.0.
4 Aplikacija HP ProtectTools zahteva OS Microsoft Windows.
5 60-dnevno preizkusno obdobje. Za prejem posodobitev potrebujete dostop do interneta. Prva posodobitev je vključena. Za nadaljnje posodobitve je potrebna naročnina. Proizvajalec vam podeljuje licenco za uporabo te programske opreme
pod pogoji licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za
HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega
jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8 sistemi morda
potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/. Athlon in Sempron sta
zaščiteni blagovni znamki ali blagovni znamki družbe AMD Corporation v ZDA in/ali drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.Več

informacij na www.hp.eu/desktops
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HP priporoča Windows.

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Laserska miška HP USB 1000 dpi

V tej laserski miški HP USB 1000 dpi preproste in elegantne oblike je najnovejša laserska tehnologija zaznavanja, s katero
delate hitro in natančno.

Številka izdelka: QY778AA

Brezžična tipkovnica in miška HP

Z brezžično tipkovnico in miško HP imate napredno funkcionalnost in preprosto uporabo na dosegu prstov. Vaša delovna
površina bo z brezžično tipkovnico, brezžično lasersko miško in brezžičnim sprejemnikom USB lepo urejena. Okoljsko
osveščeno dobite vse tri pripomočke v enem paketu.

Številka izdelka: QY449AA

Slušalke HP Business Digital

Udobne in lahke digitalne slušalke HP Business so primerne za uporabo v klicnih centrih, pri delu, kjer veliko telefonirate, ali
preprosto za uporabo v pisarni. Naglavni obroč je mehko podložen, slušalke polne velikosti pa imajo oblogo iz usnja in ročico z
mikrofonom.

Številka izdelka: QK550AA

Tanki zvočniki HP z napajanjem prek
USB

HP-jevi tanki zvočniki, ki se napajajo prek vrat USB, imajo bogat in visokokakovosten zvok, zato so odlična stereo rešitev za
poslovne uporabnike.

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

Povežite se s katerega koli mesta z internetnim odstopom, da lahko gostite sestanke, imate na voljo pregled strank in
usposabljanja na eni lokaciji, ki vam ustreza.

3-leta naslednji delovni dan na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni tehnik
podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo

Številka izdelka: KK912AA

Številka izdelka: WF723A

Številka izdelka: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za
HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega
jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8 sistemi morda
potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/. Athlon in Sempron sta
zaščiteni blagovni znamki ali blagovni znamki družbe AMD Corporation v ZDA in/ali drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.Več informacij
na www.hp.eu/hpoptions
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