HP Pro All-in-One 3520 Bilgisayar
HP Pro All-in-One 3520 İş Bilgisayarı ile ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahip olun. İşyerinizdeki bilgisayarla
ilgili işleri ele alacak kadar güçlü ve bunun yanında hala güvenilir ve düşük maliyetli. Günlük iş kullanımınız
için kalite, güvenilirlik ve tam özellikli teknoloji harikasının mirasına sahip olan muhteşem bir bilgisayara
sahip olacaksınız.

HP, Windows ürününü önerir.
Güçlü ve şık

Kolayca bağlanın ve işbirliği kurun

şıklık elde edersiniz.

• Alan tasarrufu sağlayan all-in-one biçimi, daha kolay işbirliği kurulmasına yardımcı olmak

• Intel® H61 Express Chipset ve Intel® Celeron™, 2. ve 3. nesil Intel® Pentium™ ve Intel®

üzere masaüstü bilgisayarı, 50,8 cm (20”) diyagonal HD+2 WLED arkadan aydınlatmalı

Core™ ailesi işlemcilerini1 kullanmaya devam ederek çağa ayak uydurun ve sınırları aşın. •

monitörü, web kamerasını2 ve çift mikrofon dizisini tümleştirir.

Müşteri karşılama alanları için mükemmel olup, parlak kaplama ve uygun şekilde

• Kurulumu ve kullanımı kolay. Paketi açın, ürünü yerleştirin, takın ve çalışmaya başlayın.

konumlanmış bağlantı noktaları ve konektörler içerir. Profesyonel tasarım, kesintisiz

Birçok donanım parçasını birleştirmeye çalışmanız gerekmez.

çalışmasıyla fark yaratır.

• Dahili web kamerası4 ve mikrofon dizisi kullanarak ofisteki, şehrin dört bir yanındaki veya

o Yan USB 3.0 bağlantı noktaları rahat erişim ve hızlı veri aktarımları sağlar. Ayrıca, tüm çevre

dünyanın diğer ucundaki iş arkadaşlarınızla yüz yüze sohbet edin ve daha iyi iletişim kurun.

birimi bağlantılarınız için ek USB 2.0 bağlantı noktaları arkada bulunur. Toplamda altı (6) tane

Web kamerası4 fotoğraf ve video klipler çekip anında izlemenize de olanak sağlar.

vardır. o Ses bağlantı noktaları daha fazla esneklik için yanda ve arkada uygun şekilde

En son teknoloji

Mevcut ihtiyaçlarınızı karşılamaya ve işletmenizle birlikte büyümeye hazır güçlü bir iş gücü ve

konumlandırılmıştır.
o All-in-one tasarımı sayesinde USB, ses çıkışı, mikrofon ve kulaklığın dahil olduğu bağlantı
noktaları ve konektörler erişilebilirdir. o Tümleşik 6'sı 1 yerde Ortam Kart Okuyucusu2,3 çeşitli
hafıza kartı türlerindeki fotoğrafları, dosyaları ve videoları bilgisayarınıza aktarmanıza olanak
tanır. Secure Digital (SD, SDHC), MultiMedia Card, Memory Stick ve Memory Stick Pro destekli.

Tüm dünyadaki iş arkadaşlarınızla iş birliği kurun.

Giderek artan gereksinimlerinize ayak uydurması için tasarlandı.
• Bugünkü ve ilerideki iş verilerini depolama ve çoğaltma gereksinimlerinizi karşılamak üzere
2. ve 3. Nesil Intel® Core™ işlemciler1 ve 2 TBs'ye5,7 kadar standart SATA sabit sürücüleri veya
ince DVD Yazıcı7 gibi esnek seçenekler içerir.
• Norton Internet Security, programlara önceden kurulmuş diğer verimlilik ve yardımcı

Alanınıza uyum sağlar

programları arasında yer alır, böylece tüm yapmanız gereken iş bilgisayarınızdaki temel

Alan tasarrufu sağlayan, aerodinamik tasarım, masaüstünüzde düzenli bir bilgi işlem

güvenlik ve güç yönetimini kurmak için birkaç adımı takip etmektir.

deneyimine olanak sağlar.

• İşinize yarayan işletim sistemini seçin. Önceden kurulmuş ve indirilebilir yazılım seçiminiz

• Mükemmel bir çalışma alanı oluşturmanıza yardımcı olmak ve en iyi yerleşime olanak

Norton Internet Security8 üyeliği de dahil olmak üzere daha hızlı verim almanıza yardım olur.

sağlamak amacıyla eğme özelliğine sahip 50,8 cm (20”) diyagonal yüksek çözünürlüklü LCD
4

ekran ile sorunsuz çalışır. • HP Pro All-in-One 3520, düzenli ve kablosuz bir çalışma
ortamına5,6 sahip olabilmeniz için kablosuz ağ bağlantısı özelliği sunar. 802,11 Wi-Fi2,5
seçeneğinin dahili anteni sayesinde masa üstünde kablo yığını azaltılır ve ortamınıza ayak
uydurulur. Tek bir güç kablosunu prize taktığınız anda çalışmaya hazır olursunuz.
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HP, Windows ürününü önerir.

Form faktörü

All-in-one

İşletim Sistemi

Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Ekran

50,8 cm (20") diyagonal TN geniş ekran WLED arkadan aydınlatmalı LCD; 1600 × 900 yerel çözünürlük; tümleşik 1MP, 2 Mikrofon Dizisi içeren 720p HD az ışıklı web kamerası

Işlemci

Intel® Celeron® G550 Intel HD Graphics ile (2,60 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i3-2120 Intel HD Grafik Kartı 2000 ile (3,30 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel®
Core™ i3-2130 Intel HD Grafik Kartı 2000 ile (3,40 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i3-3220 Intel HD Grafik Kartı 2500 ile (3,30 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel®
Pentium® G645 Intel HD Grafik Kartı ile (2,90 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Intel® H61

Bellek

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

Dahili Depolama

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

Çıkartılabilir ortam

İnce SATA SuperMulti DVD yazıcı

Grafik

Tümleşik Intel HD Grafik

Ses

Realtek ALC269 codec; Tümleşik birinci sınıf 2.0 hoparlör (2W x 2); Stereo kulaklık jakı; Mikrofon girişi; Stereo çıkışı; Tümleşik 1MP, 2 Mikrofon Dizisi içeren 720p HD az ışıklı web
kamerası

İletişim

Tümleşik Realtek RTL8171FH-CG Gigabit Ethernet Denetleyici; HP WLAN 802.11 b/g/n 1x1 WiFi

Genişletme Yuvaları

1 mini PCIe

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 6'sı Bir Arada Ortam Kartı Okuyucusu; 1 DC girişi; 1 kulaklık; 1 mikrofon girişi; 1 RJ-45; 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 ses çıkışı

Giriş Cihazı

HP USB Klavye; USB donanım kilidine sahip HP Kablosuz Klavye
HP USB Optik Fare; USB donanım kilidine sahip HP Kablosuz Fare

Yazılım

Microsoft Office 2010; CyberLink Label Print; CyberLink Media Suite; CyberLink Photo Director; CyberLink Power 2 Go; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink YouCam BE; Norton Internet
Security; HP Recovery Manager; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant (HPSA); HP Magic Canvas 6.0

Güvenlik

Güvenlik kilidi yuvası

Boyutlar

50,64 x 10,11 x 39,99 cm
Temel sehpa içerir

Ağırlık

6,28 kg
Exact weight depends on configuration

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® nitelikli yapılandırmalar mevcuttur (yalnızca Windows OS için); HP'nin ticari masaüstü ürünlerinin kayıtlı olduğu EPEAT® Silver (yalnızca Windows OS için). Ülkenizdeki
kayıt durumu için bkz. www.epeat.net.

Güç

Harici 120 W, %87 verimli, güç adaptörü: 19V/4.7A

Geliştirme Çözümleri

1 mini PCIe Bir 13,3 cm (5,25 inç) Bir 8,9 cm (3,5 inç)

Garanti

Yerinde Garanti Not 1: Bir yıllık (1-1-1) sınırlı garanti, bir yıl boyunca yerinde, bir sonraki işgünü servis garantisi sunar; Not 2: parçalar ve işgücü için servis mevcuttur ve ücretsiz telefon
desteği vardır. Not 3: 7 gün 24 saat. Bir yıllık yerinde garanti ve işgücü tüm ülkeleri kapsamaz. HP ürününüzle ilgili doğru servis düzeyini seçmek için HP Care Pack Hizmetleri Arama
Aracı'nı kullanın: http://www.hp.com/go/lookuptool. Ürüne göre ek HP Care Pack Hizmetleri bilgilerini şu adreste bulabilirsiniz: http://www.hp.com/hps/carepack.

1 Birden Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64 bit bilgisayar işlemleri,

Intel® 64 mimarisi için etkinleştirilmiş işlemci, yonga kümesi, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalarına sahip bir bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisi özellikli BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma dahil).
Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi performans ölçüsüne göre değildir.
2 Internet erişimi gereklidir.
3 Telif hakkı korumalı malzemeleri 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 GB
Çift Taraflı – Sürüm 1.0 Ortamlardan okuyamadığını veya bu ortamlara yazamadığını unutmayın.
4 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
5 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
6 Kablosuz erişim noktası ve Internet erişimi gereklidir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
7 Sabit disk sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem kurtarma yazılımı için 30 GB'ye kadar (Windows 7 için masaüstlerine yönelik) sistem diski ayrılmıştır.
8 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. Intel, Core ve Pentium, Intel Corporation veya ABD ile diğer
ülkelerdeki iştiraklerinin tescilli 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 Dijital Premium SE Edition Kulaklık

HP Premium Dijital Mikrofonlu Kulaklık Siyah Özel Seri dijital USB bağlantısı ile etkili bir performans sunar. Bu dinamik
mikrofonlu kulaklık için rahatlık başlıca görevlerden biridir. Ayrıca çığır açan tarzı ilgi merkezinize heyecan verici bir tasarım
katar.

Ürün numarası: H2C25AA

HP 2.1 Compact Hoparlör Sistemi

İki hoparlörü ve 10,2 cm (4”) subwoofer'ı ile bu küçük sistem odanızı zengin, yoğun seslerle doldurur. Açıp kapatmak için
kablolu kumandası ve yalnızca sizin dinlemeniz için kulaklık girişi vardır.

Ürün numarası: BR386AA

HP 1 TB 7200 rpm SATA (NCQ/Smart IV)
6 Gbps Sabit Sürücü

Yüksek kapasiteli sürücülerle HP Kurumsal Bilgisayarlarınızın performansını artırın ve depolama alanı taleplerini karşılayın. Seri
ATA (NCQ ve Smart IV) 6,0 Gb/sn Sabit Sürücüler şu modellerde bulunur: 2,5 inç 7.2K – 1 TB, 500 GB** ve 2,5 inç 10K - 250
GB** ve 500 GB.**

Ürün numarası: QK555AA

HP Anahtarlı Kablo Kilidi

HP Anahtarlı Kablo Kilidi, dizüstü bilgisayarlarda, yerleştirme istasyonlarında, masaüstü bilgisayarlarda, düz panel ekranlarda,
yazıcılarda veya projektörlerde bulunan türden endüstri standardı kilit yuvalarıyla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. 6,00 fit
(1,83 m) uzunluğunda vinil kaplamalı, havacılık endüstrisi kalite standartlarındaki galvanize çelik kabloyu herhangi bir sabit
nesnenin çevresine dolayıp, kilitlemek istediğiniz bilgisayara veya başka bir aygıta takarak değerli elektronik donanımınızı
hırsızlığa karşı koruyabilirsiniz. Bu kilitte, düğmeye basılarak çalışan bir kilitleme mekanizması ve kablo kilidini açmak için
kullanılan benzersiz bir anahtar (yedek anahtar da mevcuttur) bulunur. Ayrıca, kabloyu yerleştirip kullanırken kabloyu
toparlamanıza ve kablo uzunluğunu ayarlamanıza yardımcı olmak için küçük bir Velcro kayış da ürüne dahil edilmiştir.

Ürün numarası: BV411AA

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

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: U6578E

© 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. Intel, Core ve Pentium, Intel Corporation veya ABD ile diğer
ülkelerdeki iştiraklerinin tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/hpoptions
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