Počítač HP Pro 3515 Microtower
Vizuálně bohatý výkon
Firemní počítač HP Pro 3515 Microtower – plně vybaven pro vaše pracoviště. Obrazově bohaté prožitky vhodné pro každodenní výkonné aplikace,
zpracovávání mnoha úloh současně a aplikace na bázi spolupráce. HP Pro 3515 Microtower je plně funkční všestranný počítač s obrazově bohatými
prožitky, který nabízí tradiční kvalitu a spolehlivost, je dostatečně výkonný, aby zvládl všechny výpočetní úkoly na pracovišti, nabízí možnost
pohodlného rozšíření a umožňuje rozšíření podle vašich požadavků; našli jste dokonalý počítač.

Společnost HP doporučuje systém Windows.
Inteligentní design představující vhodné řešení

Základní zabezpečení

Počítač HP Pro 3515 Microtower nabízí vaší firmě plně vybavené, prostorově úsporné firemní řešení s

Trvalé odstranění citlivých dat a osobních údajů pomocí nástrojů HP Disk Sanitizer a File Sanitizer7.

legendární kvalitou a spolehlivostí značky HP. Držte krok s nejnovějšími trendy. Nový design této řady

Informace na svazku pevného disku lze šifrovat pomocí modulu Drive Encryption, aby byly pro neoprávněné

počítačů je tenký, líbivý a ohromí vás čistými liniemi a vysoce lesklým černým povrchem, pod kterým se

osoby nečitelné, a informace o přístupu k chráněným webovým stránkám lze ukládat pomocí nástroje

skrývá moderní počítačová architektura. Počítač HP Pro 3515 Microtower byl postaven tak, aby rostl spolu s

Password Manager8.

vaší firmou. Můžete snadno zvětšit jeho paměť, přepínat mezi disky nebo přidat grafickou kartu.

Nezískáte jen obsah balení

Uspokojte své firemní potřeby s prostorově úsporným počítačem.

Výkon, kdykoli jej potřebujete

Díky flexibilitě získáte počítač, který dokonale naplní potřeby vaší malé firmy.
Počítač Microtower lze nakonfigurovat tak, aby podporoval vysokorychlostní paměti a výkonné procesory
AMD s technologií APU1. Vyberte si z řady standardních pevných disků s kapacitou až 2 TB2 nebo optických
jednotek včetně nejnovějších produktů 16X Max DVD-ROM a SuperMulti DVD Writer4. S jejich pomocí splníte
stávající i budoucí požadavky na ukládání a replikaci firemních dat.
Vyhoví vašim nárokům, pokud jde o produktivitu, a s výkonem nejmodernější technologie AMD APU získáte
nové možnosti při využívání videokonferencí (vyžaduje internetové připojení) a vizuální obsah vhodný pro
aplikace zahrnující spolupráci a zpracovávání více úloh současně. Co se týká zpracování graficky náročných
aplikací , nebudou zapotřebí žádné kompromisy. Ať budete upravovat fotografie, vytvářet multimediální
prezentace nebo navrhovat obsah internetových stránek, jistě oceníte vylepšenou čistotu a detaily obrazu,
které zajišťuje samostatná grafická karta AMD.
Standardní pevný disk SATA lze nakonfigurovat na velikost až 1 TB2. Počítač HP Pro 3515 Microtower
můžete přizpůsobit svým potřebám s využitím paměti až 16 GB DDR3 SDRAM3 a volitelné optické
zapisovací jednotky DVD-ROM nebo SuperMulti DVD4. Využijte možnosti rozšíření v podobě 3 slotů PCI
Express x1, 1 slotu PCI Express x16 pro připojení dalších karet a slotu MiniPCle pro možnost bezdrátového
připojení5 a snížení počtu kabelů na stole.
Počítač HP 3515 Microtower má ve standardní výbavě širokou řadu dobře rozmístěných portů umožňujících
snadný přístup, včetně 6 portů USB (vpředu 2 porty USB 3.0 a vzadu 4 porty USB 2.0), portu RJ-45
Ethernet, zvukového vstupu/výstupu a vstupu pro mikrofon a sluchátka. Standardní video výstupy VGA a
DVI-D podporují zobrazení na dvou nezávislých monitorech, což je ideální pro práci na více plochách.

Vaše informace jsou chráněny.

Zvyšte produktivitu s podnikovým počítačem, který se vyznačuje velkou spolehlivostí.
Naše podnikově zaměřené inovace, které jsou součástí každého počítače HP řady Pro 3515, zlepšují
produktivitu a zvyšují spokojenost uživatelů.
Vysoká odolnost. Díky inovativní konstrukci a tisícům hodin testování za své peníze dostanete spolehlivý a
trvanlivý stolní počítač.
Spolehněte se na oceňované služby a podporu v podobě standardní 3leté omezené záruky HP.
Další pokrytí je k dispozici v podobě široké řady volitelných služeb HP Care Pack6, které nabízejí vylepšenou
podporu přesahující úroveň standardních záruk.

Počítač HP Pro 3515 Microtower

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Provedení

Provedení microtower

Operační systém

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
FreeDOS

Procesor

Čtyřjádrový procesor AMD A10-5700 APU s grafickou kartou Radeon HD 7660D (3,4 GHz, 4 MB mezipaměti); Dvoujádrový procesor AMD A4-5300 APU s grafickou kartou Radeon HD
7480D (3,4 GHz, 1 MB mezipaměti); Dvoujádrový procesor AMD A6-5400K APU s grafickou kartou Radeon HD 7540D (3,6 GHz, 1 MB mezipaměti); Čtyřjádrový procesor AMD
A8-5500B s grafickou kartou Radeon HD 7560D (3,2 GHz, 4 MB mezipaměti L2)

Čipová sada

AMD FCH A75

Paměť

Max. 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Paměťové sloty: 2 sloty DIMM

Interní paměť

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

Vyjímatelná média

Jednotka SuperMulti DVD+/-RW SATA; Jednotka DVD-ROM SATA

Grafická karta

Karta NVIDIA GeForce GT 620 1 GB DDR3 FH PCIe x16; Karta NVIDIA GeForce GT 630 2 GB DDR3 FH PCIe x16

Zvuk

Realtek ALC656; Firemní sluchátka s mikrofonem

Komunikace

Adaptér Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet (standardní); Karta 802.11b/g/n PCIe x1; Karta 802.11b/g/n Mini (vybrané modely)

Rozšiřující sloty

1 slot mini PCI; 1 slot mini PCIe; 1 slot PCIe x16; 3 sloty PCIe x1;

Porty a konektory

1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 výstup DVI-D; 1 výstup pro sluchátka; 1 výstup pro mikrofon; 1 port RJ-45; 1 port VGA; 6 portů USB 2.0

Vstupní zařízení

Klávesnice HP USB Value
Optická myš HP pro rozhraní USB

Zabezpečení

Sada bezpečnostního zámku HP Business PC (vybrané modely); Sada lankového zámku HP (vybrané modely);

Software

Předinstalovaný software (v jednotlivých zemích se liší , seznam zemí se systémem Windows 8 uveden níže, některé položky nejsou součástí jiných operačních systémů; zakoupením
Microsoft® Office aktivujete na tomto počítači software Office): Internet Explorer 10; panel nástrojů Norton; Přehrávání z optické jednotky a TV tunery (CyberLink PowerDVD;
Avermedia TV; Hauppauge TV); Windows® Live Movie Maker; Windows® Live Writer; Windows® Live Photo Gallery; Aplikace systému Windows 8 (pošta; kalendář; lidé; SkyDrive;
fotografie; zprávy); CyberLink YouCam; CyberLink Media Suite; CyberLink Power2Go; CyberLink Label Print; HP Connected Remote; Beats Audio™; HP Games od WildTangent; Utilita
pro širokopásmové připojení; HP MyRoom; On-line uživatelská příručka HP; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP MyDisplay; HP ePrint (ovladač)

Rozměry

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

Hmotnost

6,932–7,18 kg
Přesná hmotnost závisí na konkrétní sestavě.

Napájení

Napájecí zdroj 300 W s aktivním PFC; Standardní napájecí zdroj 300 W; Jmenovitý rozsah napětí 100–240 V AC;

Možnosti rozšíření

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

Záruka

1letá omezená záruka, včetně 1leté záruky na součásti a práci a odezvy na místě. Podmínky záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit.

1 Tento systém vyžaduje 64bitový operační systém a 64bitové softwarové produkty, pokud chcete využít plného 64bitového výkonového potenciálu procesoru AMD. Na základě široké řady dostupných softwarových aplikací se výkon systému

včetně 64bitového systému může lišit. Vícejádrový procesor slouží ke zvýšení výkonu vícevláknového softwaru a multitaskingových operačních systémů, které podporují tyto technologie. Aby bylo možné je plně využívat, může být nutné
používat vhodný operační systém. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace musí díky této technologii nezbytně získat výhodu. Tento počítač nepodporuje funkci přetaktování procesorů AMD. Číslování od společnosti AMD není
indikátorem taktu procesoru.
2 V případě pevných disků: 1 GB = 1 miliarda bajtů. TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 16 GB (Windows 7) nebo až 36 GB (Windows 8) systémového disku je vyhrazeno pro software k obnovení systému.
3 Maximální kapacity paměti předpokládají použití 64bitového operačního systému Windows nebo systému Linux. U 32bitových operačních systémů Windows nemusí být paměť větší než 3 GB plně dostupná, neboť je z části využívaná
systémovými prostředky.
4 Duplikování materiálů chráněných autorským právem je přísně zakázáno. Skutečná rychlost se může lišit. Kompatibilita dvouvrstvých médií se může u některých přehrávačů disků DVD a jednotek DVD-ROM podstatně lišit. Jednotka
DVD-RAM nedokáže číst ani zapisovat 2,6GB jednostranná ani 5,2GB oboustranná média verze 1.0.
5 Bezdrátový přístupový bod a služby internetového připojení jsou prodávány samostatně.
6 Úroveň služeb a doba odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Balík služeb HP Care Pack rozšiřuje servisní smlouvy
o nadstandardní záruční podmínky. Zvolit správnou úroveň služeb pro váš produkt HP vám pomůže nástroj HP Care Pack Services L ookup Tool na adrese www.hp.com/go/lookuptool. Další informace o službách HP Care Pack k jednotlivým
produktům naleznete na adrese www.hp.com/hps/carepack.
7 Nástroje HP File Sanitizer a Disk Sanitizer je vhodné používat v případech uvedených v dodatku DOD 5220.22-M. Nepodporuje disky SSD. Vyžaduje nástroj Disk Sanitizer, External Edition for Business Desktops, který je k dispozici na stránce
hp.com. Vyžadováno prvotní nastavení. Historie prohlížení webových stránek se odstraní pouze u prohlížečů Internet Explorer a Firefox a uživatel tuto funkci musí povolit. Vyžaduje systém Windows 7.
8 Vyžaduje prvotní nastavení , aplikace Microsoft Outlook a Microsoft Office. Včetně 1 roku servisních služeb. Pro uživatele bez řešení HP ProtectTools je zapotřebí aplikace Digital Persona Privacy Manager pro sdílení šifrovaných souborů a
e-mailů, včetně 6 měsíců servisních služeb.

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, která jsou dodávána s
těmito produkty a službami. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby
ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systémů Windows 8 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ Athlon a Sempron jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti AMD Corporation v USA a dalších
zemích. Microsoft a Windows jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.Více informací na www.hp.eu/desktops
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Licence pro virtuální místnost HP
Virtual Rooms (až 15 osob na jednom
setkání)

Pořádejte týmové schůzky, prezentace pro zákazníky či školení na jediném místě online – odkudkoli, kde máte k dispozici
připojení k internetu.

Reproduktory HP Thin s napájením
z USB

Tenké reproduktory HP napájené přes port USB produkují bohatý, vysoce kvalitní zvuk a jsou velmi vhodné pro profesionální
uživatele.

Digitální firemní náhlavní sada HP

Komfortní a lehká podniková digitální náhlavní souprava HP je skvělou volbou pro call centra, často telefonující pracovníky
i běžné použití při práci za stolem. Je vybavena lehce polstrovaným flexibilním popruhem přes hlavu, koženými sluchátky
v plné velikosti a připevněným ramenem mikrofonu.

Produktové číslo: WF723A

Produktové číslo: KK912AA

Produktové číslo: QK550AA

Optická myš HP s kolečkem (rozhraní
USB)

Optická myš HP s kolečkem a rozhraním USB využívá nejmodernější technologii optického snímání a zaznamenává přesný
pohyb na řadě povrchů i bez využití podložky pod myš.

Klávesnice USB HP

Nová klávesnice HP USB nabízí špičkový a odolný design navržený pro snadné každodenní používání ve firemním výpočetním
prostředí.

Produktové číslo: QY777AA

Produktové číslo: QY776AA

3letá záruka, další pracovní den u
zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti
HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: U6578E

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, která jsou dodávána s
těmito produkty a službami. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby
ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systémů Windows 8 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ Athlon a Sempron jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti AMD Corporation v USA a dalších
zemích. Microsoft a Windows jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.Více informací na www.hp.eu/hpoptions
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