HP Pro 3515 Microtower pc
Visuelt imponerende performance
HP Pro 3515 Microtower virksomheds-pc – passer perfekt til dit kontor. En visuelt imponerende maskine der passer perfekt til daglig ydelse,
krævende multitasking og samarbejde. Denne pc, der er stærk nok til at håndtere dine daglige opgaver, giver en imponerende, visuel oplevelse og kan
udbygges i takt med dine behov. Du får en pc, der passer til dine skiftende behov. Vi introducerer HP Pro 3515 Microtower – en pc med alle funktioner,
som bygger på kvalitet og driftsikkerhed; du har fundet den ideelle pc.

HP anbefaler Windows.
Et smart design, der passer perfekt

Vigtig sikkerhed

Med HP Pro 3515 Microtower får virksomheden en stærk og pladsbesparende virksomheds-pc med HP's

Slet fortrolige oplysninger permanent med funktioner i HP Disk Sanitizer og File Sanitizer7. Kryptér

velkendte kvalitet og pålidelighed. Hold dig opdateret med stil. Det nye industrielle design er let, elegant og

oplysninger på harddisken med Drive Encryption, så de bliver ulæselige for uautoriserede personer, og gem

imponerende med rene linjer og en blank, sort overflade, der giver en flot og moderne PC-arkitektur. HP Pro

adgangsoplysninger til flere beskyttede websteder med Password Manager8.

3515 Microtower er bygget til at blive udvidet sammen med din virksomhed. Få mere hukommelse, udskift

Mere end det, der leveres

Opfyld dine virksomhedsbehov med en pladsbesparende pc, der passer til dit personales behov.

harddiske, og tilføj et grafikkort hurtigt.

Ydeevne, når du har brug for det.
Fleksibel, så du får den pc, der bedst opfylder dine behov.

Microtower-computeren kan konfigureres til high-speed hukommelse og AMD Fusion-processorer i A-serien
(APU) 1, så du får den nyeste performance. Vælg blandt en række standardharddiske på op til 2 TB2 eller
optiske drev, herunder det nyeste 16X Max dvd-rom-drev eller SuperMulti dvd-brænder, så du kan opfylde
dine behov for opbevaring og replikering såvel i dag som i morgen.
Opfyld dine produktivitetskrav, og oplev AMD APU-teknologien med det nyeste inden for ydeevne, der giver
mere effektiv databehandling i form af fantastiske videosamtaler (kræver internetadgang) og visuelt
indhold, som er perfekt til samarbejde og multitasking. Du behøver ikke gå på kompromis, når du skal køre
grafiktunge programmer. Uanset om du redigerer fotos, fremstiller multimediepræsentationer eller
designer webindhold, får du bedre billedklarhed og flere detaljer med diskret AMD-grafikkort.
Standard SATA-drevet kan konfigureres op til 1 TB2. Tilpas HP Pro 3515 Microtower til dine behov med op til
16 GB DDR3 SDRAM3 og DVD-ROM eller SuperMulti dvd-brænder4 optiske drev. Udnyt
udvidelsesmulighederne med 3 PCI Expressx1-slot, 1 PCI Expressx16-slot til tilbehørskort og et
MiniPCle-slot til valgfri, trådløs tilslutning5, så du får færre kabler på bordet.
HP 3515 Microtower leveres som standard med en lang række velplacerede porte til hurtig adgang,
herunder 6 USB-porte (2 fremadrettede USB 3.0 og 4 bagudrettede USB 2.0), RJ-45 Ethernet,
lydindgang/line out, mikrofon, og hovedtelefonstik. Standard VGA- og DVI-D-udgange understøtter
selvstændige dobbeltskærme, der er perfekt til at udvide skærmområdet.

Dine oplysninger er beskyttet.

Øg produktiviteten med en virksomheds-pc, der er pålidelig.
Vores forretningsfokuserede innovationer, som findes i HP Pro 3515-serien, hjælper dig med at øge
produktiviteten og giver en bedre computeroplevelse.
Bygget til at holde. Denne pc, som er fremstillet med nyskabende metoder og er gennemprøvet i tusindvis
af timer, er en pålidelig og holdbar investering.
Stol trygt på HP's prisbelønnede service og support med 3 års begrænset 1/1/1-standardgaranti.
Der gives yderligere dækning via HP Care Pack6 Services til en lang række valgfri, udvidede
supportmuligheder udover standardgarantien.

HP Pro 3515 Microtower pc

HP anbefaler Windows.

Formfaktor

Microtower

Operativsystem

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
FreeDOS

Processor

AMD quad-Core A10-5700 APU med Radeon HD 7660D-grafikkort (3,4 GHz, 4 MB cache); AMD dual-core A4-5300 APU med Radeon HD 7480D-grafikkort (3,4 GHz, 1 MB cache); AMD
dual-core A6-5400K APU med Radeon HD 7540D-grafikkort (3,6 GHz, 1 MB cache); AMD quad-core A8-5500B med Radeon HD 7560D-grafikkort (3,2 GHz, 4 MB L2 cache);

Chipsæt

AMD A75 FCH

RAM

Op til 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Hukommelsessokler: 2 DIMM

Internt lager

500 GB, op til 2 TB, SATA (7200 o/m)

Flytbare medier

SATA-SuperMulti dvd+/-rw; SATA DVD-ROM

Grafik

NVIDIA GeForce GT 620 1GB DDR3 FH PCIex16-grafikkort; NVIDIA GeForce GT 630 2GB DDR3 FH PCIex16-kort

Lyd

Realtek ALC656; Business headset

Kommunikation

Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet-controller (standard); 802.11b/g PCIex1; 802.11 b/g/n-minikort (udvalgte modeller)

Udvidelsessokler

1 mini PCI; 1 mini-PCIe; 1 PCIe x16; 3 PCIe x1

Porte og stik

1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 DVI-D; 1 hovedtelefon; 1 mikrofoner; 1 RJ-45; 1 VGA; 6 USB 2.0

Inputenhed

HP Value USB-tastatur
HP Optisk USB-mus

Sikkerhed

HP-sikkerhedslåsesæt til virksomheds-pc'er (udvalgte modeller); HP-sikkerhedslåsesæt (udvalgte modeller);

Software

Forudinstalleret (afhænger af land, vist på listen nedenfor med Windows 8, visse elementer er ikke inkluderet med andre operativsystemer; Køb Microsoft® Office for at aktivere
Office-softwaren på denne pc): Internet Explorer 10; Norton Toolbar; Optisk diskdrev-afspilning og tv-tunere (CyberLink PowerDVD; Avermedia TV-app; Hauppauge TV-app);
Windows® Live Movie Maker; Windows® Live Writer; Windows® Live Photo Gallery; Windows 8-programmer (Mail; Kalender; Mennesker; SkyDrive; Fotos; Meddelelser); CyberLink
YouCam, CyberLink Media Suite; CyberLink Power2Go, Cyberlink Label Print; HP Connected Remote; Beats Audio™; HP Games fra WildTangent; Værktøj til bredbåndsforbindelse; HP
MyRoom; Online-brugervejledning til HP; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP MyDisplay; HP ePrint (driver)

Mål

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

Vægt

6,932 kg og 7,18 kg
Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen

Strøm

300 W aktiv PFC; 300 W almindelig; 100 til 240 V AC nominelt spændingsinterval

Udvidelsesløsninger

1 mini PCI; 1 mini-PCIe; 1 PCIe x16; 3 PCIe x1 Et 13,3 cm (5,25") Ét 8,9 cm (3,5")

Garanti

1 års begrænset garanti, herunder 1 års reservedele, arbejdskraft og service på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land.

1 Dette system kræver et 64-bit operativsystem og 64-bit softwareprodukter for at kunne udnytte AMD-teknologiens 64-bit databehandlingsegenskaber. På grund af det store udvalg af softwareprogrammer, der findes, vil ydeevnen for et

system med et 64-bit-operativsystem variere. Multi Core er designet til at forbedre ydelsen i flertrådede softwareprodukter og hardware-aware multitasking-operativsystemer og kan kræve brug af relevant operativsystemsoftware for at
give fuldt udbytte. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Denne pc understøtter ikke AMD-funktionen overclocking. AMD's nummerering er ikke et udtryk for clock-hastighed.
2 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 million byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske formaterede kapacitet er mindre. Op til 16 GB (Windows 7) eller op til 36 GB (Windows 8) af systemdisken er reserveret til systemgendannelsessoftware.
3 Den maksimale hukommelseskapacitet gælder for 64-bit Windows-operativsystemer eller Linux. For 32-bit Windows-operativsystemer vil al hukommelse over 3 GB muligvis ikke være tilgængelig på grund af
systemressourcebegrænsninger.
4 Kopiering af ophavsretsbeskyttet materiale er strengt forbudt. De faktiske hastigheder kan variere. Double Layer-medier kan ikke bruges i alle dvd-afspillere og dvd-rom-drev. Bemærk, at dvd-ram ikke kan læse eller skrive til 2,6 GB
enkeltsidede/5,2 GB dobbeltsidede version-1.0-medier.
5 Trådløse adgangspunkter og internettjeneste skal anskaffes separat.
6 Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af den geografiske placering. Service begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. HP Care Pack Services forlænger servicekontrakten ud
over standardgarantien. Brug HP Care Pack Services L ookup-værktøjet på www.hp.com/go/lookuptool til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt. Du kan læse mere om HP Care Pack Services på www.hp.com/hps/carepack.
7 HP File Sanitizer og Disk Sanitizer er velegnet til situationer, der er beskrevet i det supplerende materiale, DOD 5220,22 -M. Understøtter ikke Solid State drev (SSDs). Kræver Disk Sanitizer, External Edition for Business Desktops fra hp.com.
Der kræves Indledende installation. Besøgshistorik slettes kun i Internet Explorer og Firefox-browsere og skal være brugeraktiveret. Kræver Windows 7.
8 Kræver indledende installation, Microsoft Outlook og Microsoft Office. 1 Års service inkluderet. Brugere uden HP ProtectTools skal have Digital Persona Privacy Manager for at kunne dele krypterede filer og e-mails, og der følger seks
måneders service med.

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De angivne oplysninger kan ændres uden varsel. De eneste garantier
for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som
en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte
funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Athlon og Sempron er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
AMD Corporation i USA og/eller andre lande. Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder.Få mere at vide på

www.hp.eu/desktops
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Virtual Rooms (op til 15 personer i
ét møde) licens

Opret forbindelse overalt med internetforbindelse, og afhold gruppemøder, kundebriefings samt undervisning via ét praktisk
online sted.

Tynde HP-højtalere (strøm fra
USB-stik)

De tynde HP højttalere, der får strøm via USB-stikket, giver kvalitetslyd og er en god stereoløsning til forretningsbrugere.

HP Premium digitalt headset

HP Business Digital Headset har et komfortabelt letvægtsdesign, som er perfekt til call-centre, job, hvor man snakker meget i
telefon, eller afslappet brug ved skrivebordet. Det fleksible hovedbøjledesign inkluderer let polstring, læderhøretelefoner i fuld
størrelse og en mikrofonarm.

Produktnummer: WF723A

Produktnummer: KK912AA

Produktnummer: QK550AA

HP USB optisk scroll-mus

HP's optiske USB-mus bruger den nyeste optiske følingsteknologi og opfanger meget præcist alle bevægelser på flere
forskellige slags underlag, også uden musemåtte.

Produktnummer: QY777AA

HP USB-tastatur

Det nye HP USB-tastatur har et fantastisk, robust design, der giver problemfri hverdagsbrug til virksomhedscomputere.

3 års service onsite næste hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke kan
løses via fjernsupport.

Produktnummer: QY776AA

Produktnummer: U6578E

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De angivne oplysninger kan ændres uden varsel. De eneste garantier
for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som
en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte
funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Athlon og Sempron er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
AMD Corporation i USA og/eller andre lande. Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder.Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions
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