HP Pro 3515 microtower pc
Zichtbaar prestatiegericht
HP Pro 3515 microtower business pc - compleet toegerust voor uw werkomgeving. Uitstekende visuele prestaties, ideaal voor de dagelijkse
computertaken, multitasking en samenwerking. Deze veelzijdige, uitbreidbare pc met uitstekende schermprestaties heeft voldoende kracht voor alle
computertaken op de werkplek en kan met u meegroeien als uw behoeften veranderen. De nieuwe HP Pro 3515 microtower is een volwassen pc met
beproefde kwaliteit en betrouwbaarheid; het is de ideale pc voor u.

HP raadt Windows aan.
Slim ontworpen voor uw business

Essentiële beveiliging

De HP Pro 3515 microtower is een compleet toegeruste, ruimtebesparende business pc met ingebouwde

Verwijder gevoelige persoonlijke informatie voorgoed met HP Disk Sanitizer en File Sanitizer7. Codeer

HP kwaliteit en betrouwbaarheid. Stijlvol en actueel. Het nieuwe high-tech design is compact en elegant.

informatie op uw vaste schijf met Drive Encryption om deze onleesbaar te maken voor ongeautoriseerde

Fraaie strakke lijnen en de hoogglans zwarte finish creëren een verbluffend moderne pc-architectuur. De HP

gebruikers en bewaar toegangsgegevens voor de beveiligde websites die u bezoekt met Password

Pro 3515 microtower is gebouwd op groei. U kunt het geheugen uitbreiden, vaste schijven vervangen en

Manager8.

gemakkelijk een grafische kaart toevoegen.

Meer dan de apparatuur in de doos

Kies voor een ruimtebesparende pc die geknipt is voor teamwork.

Hoge prestaties als dat nodig is

Een flexibele pc die is afgestemd op de behoeften van uw bedrijf.
De microtower kan worden voorzien van high-speed geheugen en AMD A-serie Accelerated Processors
(APU)1 voor de hoogste prestaties. Er is keuze uit diverse standaard vaste schijven tot max 2 TB2 en
optionele optische drives, waaronder de nieuwste max 16x dvd-rom of SuperMulti dvd-writer4, om nu en in
de toekomst in de dataopslag- en replicatiebehoeften van uw bedrijf te voorzien.
De nieuwste krachtige AMD APU-technologie ondersteunt uw productiviteitsbehoeften met efficiënt
computergebruik, naadloze videoconferencing (internettoegang is vereist) en snelle visuele content voor
samenwerking en multitasking. Grafisch intensieve applicaties werken compromisloos. Of u nu foto's
bewerkt, multimediapresentaties maakt of webcontent creëert, discrete AMD graphics geeft u de vereiste
helderheid en meer details.
Configureer de standaard SATA vaste schijf tot 1 TB2. De HP Pro 3515 microtower kan op uw behoeften
worden afgestemd met tot 16 GB DDR3 SDRAM geheugen3 en een optionele dvd-rom of SuperMulti
dvd-writer4 optische drive. U heeft volop mogelijkheden tot uitbreiding met 3 PCI Expressx1 slots, 1 PCI
Expressx16 slot voor accessoirekaarten en een mini-PCle slot voor optionele draadloze connectiviteit5
indien u het aantal kabels op uw bureau wit beperken.
De HP 3515 microtower is standaard voorzien van een aantal praktisch geplaatste poorten, waaronder 6
USB-poorten (2 USB 3.0 aan de voorzijde en 4 USB 2.0 aan de achterzijde), RJ-45 Ethernet, audio lijningang
en -uitgang, microfoon en hoofdtelefoon. De standaard VGA en DVI-D videouitgangen ondersteunen twee
onafhankelijke monitoren, ideaal als u meer schermruimte wilt creëren.

Uw informatie is veilig.

U werkt productiever met een betrouwbare business pc.

Onze HP Pro 3515 serie pc's bevatten de laatste innovaties om u productiever te laten werken en u een
betere gebruikservaring te geven.
Robuust ontworpen. Een innovatief ontwerp en meer dan 130.000 testuren waarborgen dat u een
betrouwbare, duurzame desktop pc koopt.
Vertrouw op HP's bekroonde service en support met standaard 1/1/1 garantie.
Via HP Care Pack6 Services zijn diverse optionele uitbreidingen op de standaardgarantie beschikbaar.

HP Pro 3515 microtower pc

HP raadt Windows aan.

Model

Microtower

Besturingssysteem

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
FreeDOS

Processor

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

Chipset

AMD A75 FCH

Geheugen

Tot 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Geheugenslots: 2 DIMM

Interne opslag

500 GB, tot 2 TB, SATA (7200-rpm)

Verwisselbare media

SATA SuperMulti dvd±rw; SATA DVD-ROM

Video

NVIDIA GeForce GT 620 1 GB DDR3 FH PCIex16 kaart; NVIDIA GeForce GT 630 2 GB DDR3 FH PCIex16 kaart

Audio

Realtek ALC656; Business headset

Communicatie

Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet controller (standaard); 802.11b/g/n PCIe x1; 802.11b/g/n mini-kaart (op geselecteerde modellen)

Uitbreidingsslots

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

Poorten en connectoren

1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 DVI-D; 1 hoofdtelefoon; 1 microfoon; 1 RJ-45; 1 VGA; 6 USB 2.0

Invoerapparaat

HP USB Value toetsenbord
HP USB optische muis

Beveiliging

HP Business pc veiligheidsslot (op geselecteerde modellen); HP kabelslot met sleutel (op geselecteerde modellen)

Software

Voorgeïnstalleerd (varieert per land, onderstaande lijst geldt voor Windows 8, sommige onderdelen zijn niet inbegrepen bij andere besturingssystemen; koop Microsoft® Office als u
de Office-software op deze pc wilt activeren): Internet Explorer 10; Norton Toolbar; Afspeelsoftware voor optische discs en tv-tuners (CyberLink PowerDVD; Avermedia TV app;
Hauppauge TV app); Windows® Live Movie Maker; Windows® Live Writer; Windows® Live Photo Gallery; Windows 8 applicaties (mail; Agenda; Personen; SkyDrive; Foto's; Berichten);
CyberLink YouCam; CyberLink Media Suite; CyberLink Power2Go; CyberLink LabelPrint; HP Connected Remote; Beats Audio™; HP Games van WildTangent;
Breedbandverbindingssoftware; HP MyRoom; HP online gebruikershandleiding HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP MyDisplay; HP ePrint (driver)

Afmetingen

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

Gewicht

6,932 kg tot 7,18 kg
Het exacte gewicht is afhankelijk van de configuratie

Voeding

300 Watt, actieve PFC; 300 Watt, normaal; 100 tot 240 V nominaal voltagebereik

Uitbreidingsoplossingen

1 mini-PCI; 1 mini-PCIe; 1 PCIe x16; 3 PCIe x1 Eén 13,3-cm (5,25-inch); Eén 8,9-cm (3,5-inch)

Garantie

1 jaar garantie, inclusief 1 jaar garantie op onderdelen, arbeid en onsite service. Voorwaarden variëren per land.

1 Om de 64-bits verwerkingscapaciteit van de AMD-processor optimaal te benutten, vereist dit systeem een 64-bits besturingssysteem en 64-bits softwareproducten. Gezien het grote aantal verkrijgbare softwaretoepassingen kunnen de

prestaties van elk systeem, ook een 64-bits besturingssysteem, variëren. Multi-core is ontworpen om de prestaties van multithreaded softwareproducten en hardwarebewuste multitasking besturingssystemen te verbeteren en vereist
mogelijk extra besturingssysteemsoftware voor optimale prestaties. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Deze pc biedt geen ondersteuning voor de AMD over-clockingfunctie. AMD's
nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.
2 Voor vaste schijven, GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 16 GB (voor Windows 7) en tot 36 GB (voor Windows 8) van de systeemschijf is gereserveerd voor de systeemherstelsoftware.
3 Maximum geheugencapaciteit voor Windows 64-bits besturingssystemen of Linux. Met Windows 32-bits besturingssystemen is geheugen boven 3 GB mogelijk niet volledig beschikbaar wegens systeembronvereisten.
4 Duplicatie van door auteursrecht beschermd materiaal is verboden. De werkelijke snelheden variëren. Dubbellaags mediacompatibiliteit wordt niet door alle thuis-dvd-spelers en dvd-rom-drives volledig ondersteund. Dvd-ram leest of
schrijft geen 2,6-GB enkelzijdige/5,2-GB dubbelzijdige versie 1.0 media.
5 Wireless access point en internetservice moeten apart worden aangeschaft.
6 Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. HP Care Pack Services bieden
serviceopties ter aanvulling of uitbreiding van de standaardgarantie. Om het juiste serviceniveau voor uw HP product te bepalen kunt u gebruik maken van de HP Care Pack Services L ookup Tool op www.hp.com/go/lookuptool. Meer
informatie over HP Care Pack Services per product is beschikbaar op www.hp.com/hps/carepack.
7 HP File Sanitizer en Disk Sanitizer zijn geschikt voor de in het DOD 5220.22-M Supplement beschreven toepassingen. Solid-state drives (SSD's) worden niet ondersteund. Disk Sanitizer, External Edition voor business desktop pc's van hp.com
is vereist. Configuratie is vereist. Alleen de browsers Internet Explorer en Firefox verwijderen de webgeschiedenis, mits deze optie door de gebruiker is ingeschakeld. Windows 7 is vereist.
8 Configuratie, Microsoft Outlook en Microsoft Office zijn vereist. Eén jaar service is begrepen. Gebruikers zonder HP ProtectTools dienen Digital Persona Privacy Manager te gebruiken om gecodeerde bestanden en e-mails te delen. Zes
maanden service is begrepen.

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende
producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of
omissies in dit materiaal.
Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van
Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/. Athlon en Sempron zijn geregistreerde handelsmerken of
handelsmerken van AMD Corporation in de V.S. en/of anderen landen. Microsoft en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft groep.Meer informatie op

www.hp.eu/desktops
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HP raadt Windows aan.

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
Licentie voor HP Virtual Rooms (tot 15
personen in een vergadering)

U kunt overal waar internettoegang beschikbaar is verbinding maken om teamvergaderingen, klantenbriefings en trainingen
te organiseren in één handige online locatie.

HP thin USB-gevoede luidsprekers

De HP Thin USB-gevoede luidsprekers produceren een rijk geluid van hoge kwaliteit en vormen een ideale stereo
luidsprekeroplossing voor zakelijke gebruikers.

Bestelnr.: WF723A

Bestelnr.: KK912AA

HP Business digitale hoofdtelefoon

De comfortabele, lichtgewicht HP Business digitale hoofdtelefoon is ideaal voor call centers, voor gebruikers met
telefoon-intensief werk of af en toe als u aan uw bureau zit. Het flexibele ontwerp biedt een licht gevoerde hoofdband, grote
lederen oorschelpen en een microfoonarm.

Bestelnr.: QK550AA

HP USB optische scroll-muis

De HP USB optische scrollmuis beschikt over de nieuwste optische sensortechnologie en registreert bewegingen op
uiteenlopende oppervlakken zeer nauwkeurig zonder dat een muismat nodig is.

Bestelnr.: QY777AA

HP USB-toetsenbord

Het nieuwe HP USB-toetsenbord is robuust uitgevoerd voor langdurig dagelijks computergebruik.

3 jaar onsite op de volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door
een door HP gekwalificeerd technicus

Bestelnr.: QY776AA

Bestelnr.: U6578E

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende
producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of
omissies in dit materiaal.
Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van
Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/. Athlon en Sempron zijn geregistreerde handelsmerken of
handelsmerken van AMD Corporation in de V.S. en/of anderen landen. Microsoft en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft groep.Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions
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