HP Pro 3505 Microtower Bilgisayar
Son derece güçlü
Kullanışlı genişletilebilirlik seçenekleri sayesinde ihtiyaçlarınızla birlikte büyüyebilen çok yönlü bir
bilgisayardır.

HP, Windows ürününü önerir.
Çalışma alanınızdaki tüm bilgi işlem görevlerini gerçekleştirecek güce sahip olan HP Pro

Esneklik standart olarak gelir

HP Pro 3505 Microtower, büyüyen işinize uyum sağlayacak şekilde ekstra bellek yuvaları, PCI

3505 Serisi Microtower İş Bilgisayarı, kullanışlı genişletilebilirlik özellikleri içerir. Yer tasarrufu

Express (PCIe) yuvaları ve 8,9 cm (3,5")/13,3 cm (5,25") yuvalar ile yapılandırılmaya hazırdır.

sağlayan boyutu ve şık profili sayesinde kullanmak istediğiniz hemen hemen her yere

Ayrıca KOBİ için HP ProtectTools4 Suite ve Norton Antivirus5 (deneme sürümü) gibi önceden

sorunsuz bir şekilde sığar. Kalite ve güvenilirliğin yanı sıra tam işlevli ve mükemmel

yüklenmiş yazılımlarla kutudan çıkar çıkmaz etkisini gösterecek bir bilgisayara sahip

görünümlü bir bilgisayar elde edersiniz; idealinizdeki bilgisayarı buldunuz.

olursunuz.

Mükemmel uyum

Kutuda bulunanlardan daha fazlası

boyutlu HP kule tipi masaüstü bilgisayarlardan daha küçük olması sayesinde yer tasarrufu

ve genel bilgisayar kullanımı deneyiminizi geliştirmenize yardımcı olan iş odaklı

sağlayan HP Pro 3505 Microtower, masa, tezgah ve raf gibi alanlara rahatça sığar. Genel iş

yeniliklerimizle kutudan çıkanlardan fazlasını elde edersiniz. Ayrıca, HP Pro 3505 Series, sizin

yeri çalışma alanlarına uygun olarak tasarlanan Microtower, ön tarafa yerleştirilmiş rahat

için en önemli olan şeye, yani işinize odaklanabilmeniz için hizmet ve destek seçenekleri

erişim sağlayan USB 2.0 bağlantı noktaları ve ses bağlantı noktaları içerir. Standart video, ağ

sunar.

Yer tasarrufu sağlayan endüstriyel tasarımı ile bu PC sofistike bir yapıya sahiptir. Orta

ve ilave USB bağlantı noktaları arka tarafta bulunur.

Gelişme odası

Küçük ölçekli işletmenize en uygun bilgisayarı elde edeceğiniz esnekliğe sahip HP Pro 3505
Microtower, özel bir performans düzeyi için yüksek hızlı bellek ve çok hızlı işlemcileri
destekleyecek şekilde yapılandırılabilir.
En üstün performans için AMD A Serisi Hızlandırılmış İşlemciler (APU)1 içerir. 2 TB'ye kadar bir
dizi standart sabit sürücü2 veya en yeni DVD-ROM ya da SuperMulti Writer Sürücü içeren
optik sürücü seçenekleri3 arasından seçim yapın. Standart DDR3 bellek, maliyeti
düşürmenize ve verimli çalışmanıza yardımcı olacak şekilde genişletilebilir.
Yoğun grafikli uygulamalarınızı çalıştırmanız gerektiğinde ödün vermek zorunda
kalmazsınız. Fotoğrafları düzenlerken, multimedya sunumlar oluştururken veya web içeriği
tasarlarken tümleşik AMD Grafik Kartı sayesinde geliştirilmiş görüntü netliği elde edebilir ve
ayrıntıları görebilirsiniz.

Tüm HP Pro 3505 Microtower PC'lerde bulunan ve verimliliği artırmanıza, riski azaltmanıza
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HP, Windows ürününü önerir.

Form faktörü

Microtower

İşletim Sistemi

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Işlemci

Radeon HD 6410D Grafik Kartı içeren AMD Çift Çekirdekli A4-3420 APU (2,8 GHz, 1 MB L2 önbellek); Radeon HD 6370D Grafik Kartı içeren AMD Çift Çekirdekli E2-3200 APU (2,4 GHz, 1
MB L2 önbellek); Radeon HD 6530D Grafik Kartı içeren AMD Dört Çekirdekli A6-3620 APU (2,5 GHz, 4 MB L2 önbellek); Radeon HD 6550D Grafik Kartı içeren AMD Dört Çekirdekli
A8-3820 APU (2,5 GHz, 4 MB L2 önbellek)

Yonga kümesi

AMD A55 FCH

Bellek

En fazla 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Bellek yuvaları: 2 DIMM

Dahili Depolama

500 GB, en fazla 2 TB, SATA (7200 dev./dk.)

Çıkartılabilir ortam

SATA SuperMulti DVD yazıcı

Grafik

AMD Tümleşik Discrete-Class Grafik Denetleyicisi; 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)

Ses

Tümleşik Realtek ALC656 ses kartı

İletişim

Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet Denetleyici; 802.11b/g/n Mini Kart (isteğe bağlı)

Genişletme Yuvaları

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 mini PCI

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

10 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 kulaklık; 2 mikrofon; 1 ses girişi; 1 ses çıkışı

Giriş Cihazı

HP USB Value Klavye
HP USB Optik Fare

Yazılım

Microsoft® Office Starter: tanıtım amaçlı, yalnızca azaltılmış işlevli Word ve Excel®. PowerPoint® veya Outlook® yoktur. Tam özellikli yazılımı kullanmak için Office 2010'u satın alın;
Önceden Yüklenmiş Microsoft Office 2010 Home ve Business (tam Office 2010 yazılım paketinin etkinleştirilmesi için Ürün Anahtarı satın alınması gerekir) (isteğe bağlı); Önceden
Yüklenmiş Microsoft Office 2010 Professional (tam Office 2010 yazılım paketinin etkinleştirilmesi için Ürün Anahtarı satın alınması gerekir) (isteğe bağlı); Norton Internet Security
2012 (60 günlük deneme); HP ProtectTools; Security Suite SMB (isteğe bağlı); HP Recovery Manager; HP Desteği; Assistant (HPSA)

Güvenlik

HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi Takımı (isteğe bağlı); HP Uyumlu Kablo Kilidi Takımı (isteğe bağlı)

Boyutlar

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

Ağırlık

6,93 kg'dan başlayan ağırlık

Güç

300W standart verimlilik, aktif PFC

Geliştirme Çözümleri

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 mini PCI Bir 13,3 cm (5,25 inç) Bir 8,9 cm (3,5 inç)

Garanti

1-1-1 standart garanti dahil, HP Hizmetleri tarafından korunmaktadır. Hüküm ve koşullar ülkeye ve/veya İşletme Modeline göre farklılık gösterebilir.

1 Bu sistem, AMD 64 işlemcinin 64-bit işlem özelliğinden yararlanılması için ayrıca satın alınan 64-bit işletim sistemi ve 64-bit yazılım ürünleri gerektirir. Çok çeşitli yazılım uygulamaları ile, 64-bit işletim sistemine sahip bir sistemin performansı

değişebilir. İki/Dört/Üç Çekirdek, çok iş parçacıklı yazılım ürünlerinin ve donanıma duyarlı çoklu görev dağıtma işletim sistemlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır ve tam olarak yararlanılabilmesi için uygun işletim sistemi yazılımını
gerektirebilir. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Bu PC AMD saat hızlandırma özelliğini desteklemez. AMD'nin numaralandırma yöntemi saat hızı ölçütü değildir.
2 Sabit sürücüler için, GB=1 milyar bayt; 1 TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem kurtarma yazılımı için to16 GB'ye kadar (Windows 7 için) disk alanı ayrılmıştır.
3 Telif hakkı korumalı materyalleri kopyalamayın. Gerçek hızlar farklılık gösterebilir. Çift Katmanlı ortam uyumluluğu bazı ev DVD oynatıcılarında ve DVD-ROM sürücülerinde büyük ölçüde farklılık gösterir. DVD-RAM'in, 2,6 GB Tek Taraflı/5,2 Çift
Taraflı – Sürüm 1.0 Ortamlardan okuyamadığını veya bu ortamlara yazamadığını unutmayın.
4 HP ProtectTools yazılımı Microsoft Windows gerektirir.
5 60 günlük deneme süresi. Güncellemeleri almak için Internet erişimi gereklidir. İlk güncelleme dahildir. Sonraki güncellemeler için abonelik gereklidir. Bu yazılım, son kullanıcı lisans sözleşmesi koşullarına bağlı olarak üretici tarafından
lisanslanır.

© Telif Hakkı 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin
garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bütün özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın
alınmış donanım gerektirebilir. Ayrıntılar için http://windows.microsoft.com/tr-TR/ adresine bakın. Athlon ve Sempron, AMD Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde
tescilli ticari veya ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/desktops
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HP, Windows ürününü önerir.

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP USB 1000dpi Lazer Fare

En son lazer algılama teknolojisi için sade ve şık tasarımlı bir HP USB 1000dpi Lazer Fare ile hızlı ve doğru lazer izleme elde
edin.

Ürün numarası: QY778AA

HP Kablosuz Klavye ve Fare

HP Kablosuz Klavye ve Kablosuz Fare parmaklarınızın altında gelişmiş işlevsellik ve kullanım kolaylığı sunar. Akılcı bir ortamda
bir araya getirilmiş kablosuz klavye, kablosuz fare ve USB kablosuz alıcı ile kabloları saklamaya son verin ve ferah bir çalışma
alanı sağlayın.

Ürün numarası: QY449AA

HP Business Dijital Mikrofonlu Kulaklık

HP Business Dijital Mikrofonlu Kulaklık, rahatlığı ve hafifliği sayesinde çağrı merkezleri, yoğun telefon görüşmeli işler veya
masanızda çalışırken günlük kullanım için mükemmel bir kulaklıktır. Başın üstünde kalan esnek bölüm, yumuşak bir dolgu, tam
boy deri kulaklıklar ve monte edilmiş bir mikrofon kolu içerir.

Ürün numarası: QK550AA

HP İnce USB Güçlendirilmiş Hoparlörler

USB bağlantı noktasından çalıştırılan ince HP hoparlörleri, şirket kullanıcıları için mükemmel bir stereo hoparlör çözümü
sağlayan zengin ve yüksek kaliteli bir ses üretir.

Ürün numarası: KK912AA

HP Sanal Odalar (bir görüşmede en
fazla 15 kişi) Lisansı

Ekip toplantıları, müşteri brifingleri ve eğitim etkinliklerine, uygun tek bir çevrimiçi yerde ev sahipliği yapmak için Internet
erişimi olan her yerden bağlanın.

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın

Ürün numarası: WF723A

Ürün numarası: U6578E
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garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bütün özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın
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