HP Pro 3515 mikrotårn-PC
Visuelt rik ytelse
HP Pro 3515 mikrotårn kontor-PC – fullt lastet for å passe på arbeidsplassen. Visuelt rik opplevelse som er perfekt til daglige oppgaver,
fleroppgavekjøring og samarbeid. Den er kraftig nok til å håndtere databehandlingsbehovene på arbeidsplassen med en rik visuell opplevelse og
praktiske utvidelsesalternativer, og er en allsidig PC som vil vokse i takt med behovene dine. Vi lanserer HP Pro 3515 mikrotårn – en PC med alle
funksjoner som også har arvet kvalitet og pålitelighet; du har funnet din ideelle PC.

HP anbefaler Windows.
En smart design som passer akkurat

Nødvendig sikkerhet

HP Pro 3515 mikrotårn gir en bedriften en komplett og plassbesparende kontor-PC med HPs kvalitet og

Slett sensitiv og personlig informasjon permanent med HP Disk Sanitizer og File Sanitizer7. Kode data på

pålitelighet. Hold stilen oppdatert. Den nye industridesignen er tynn, elegant og bare utrolig flott med rene

harddisken med Drive Encryption slik at de ikke kan leses av uautoriserte personer, og oppbevar

linjer og en høyglanset svart finish som gir en imponerende moderne PC-arkitektur. HP Pro 3515 mikrotårn

tilgangsinformasjon til flere beskyttede nettsteder med Password Manager8.

er bygd for å kunne utvides sammen med bedriften. Øk minnet, bytt ut harddisker og legg enkelt til et

Mer enn det som er i esken

Dekk bedriftens behov med en plassbesparende formfaktor som fungerer sammen med gruppens behov.

grafikkort.

Ytelse når du trenger det

Fleksibel slik at du får en PC som best mulig dekker dine småbedriftsbehov.
Mikrotårnet kan konfigureres for å støtte høyhastighetsminne og AMD A-series Accelerated Processors
(APU)[1], som gir det siste innen ytelse. Velg mellom en rekke standardharddisker opp til 2 TB2 eller en
optisk stasjon, inkludert den nyeste 16X Max DVD-ROM eller SuperMulti DVD-brenner4, slik at du kan dekke
bedriftens behov for datalagring og replikering i dag og i morgen.
Dekk produktivitetsbehovene og opplev kraften i AMD APU-teknologi som sørger for det nyeste innen
ytelse for mer effektiv databehandling, fremragende videokonferanser (Internett-tilgang kreves) og visuelt
innhold som er perfekt for samarbeid og fleroppgavekjøring. Du slipper kompromisser når du skal kjøre
dine mest grafikkintensive programmer. Enten du redigerer fotografier, lager multimediepresentasjoner
eller utformer webinnhold, vil du se forbedret bildeklarhet og detaljrikdom med diskret AMD-grafikk.
Konfigurer standard SATA-harddisk på opptil 1 TB2. Tilpasse HP Pro 3515 mikrotårn i henhold til dine
ytelsesbehov med opptil 16 GB DDR3 SDRAM3 og en DVD-ROM eller SuperMulti DVD-brenner4 optisk
stasjon (tillegg). Dra nytte av utvidelsesmuligheter med 3 PCI Express x1-spor og 1 PCI Express x16-spor
som støtter tilbehørskort, og et MiniPCle-spor for ekstra trådløs tilkobling5 slik at du kan redusere antall
kabler på skrivebordet.
HP 3515 mikrotårn leveres som standard med mange velplasserte porter for rask tilgang, inkludert 6
USB-porter (2 USB 3.0 foran og 4 USB 2.0 bak), RJ-45 Ethernet, lydinngang og lydutgang, mikrofon og
hodetelefoner. Standard VGA- og DVI-D-videoutganger støtter to uavhengige skjermer, noe som er ideelt
for å utvide skjermflaten.

Informasjonen din er beskyttet.

Øk produktiviteten med en kontor-PC som er pålitelig.
Våre forretningsfokuserte nyvinninger, som følger med hver HP Pro 3515 Series-PC, hjelper deg å øke
produktiviteten og forbedre den generelle databehandlingsopplevelsen.
Bygd for å vare. Innovativ konstruksjon og tusenvis av timer med testing gir deg en pålitelig og robust
stasjonær PC for investeringen.
Stol på HPs prisvinnende service og støtte med en standard, 1/1/1 begrenset garanti.
Ekstra dekning er tilgjengelig gjennom HP Care Pack-tjenester6 for et bredt utvalg av forbedret støtte utover
standardgarantiene.

HP Pro 3515 mikrotårn-PC

HP anbefaler Windows.

Formfaktor

Mikrotårn

Operativsystem

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
FreeDOS

Prosessor

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

Brikkesett

AMD A75 FCH

Minne

Inntil 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Minnespor: 2 DIMM

Internt lager

500 GB, inntil 2 TB, SATA (7200 rpm)

Uttakbare medier

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

Grafikk

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

Lyd

Realtek ALC656; Business-hodesett

Kommunikasjon

Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet-kontroller (standard); 802.11b/g/n PCIe x1; 802.11b/g/n minikort (enkelte modeller)

Utvidelsesspor

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

Porter og kontakter

1 lydinngang; 1 lydutganger; 1 DVI-D; 1 hodetelefon; 1 mikrofon; 1 RJ-45; 1 VGA; 6 USB 2.0

Innenhet

HP USB økonomitastatur
HP optisk USB-mus

Sikkerhet

HP Sikkerhetslås for kontor-PC (enkelte modeller); HP Sikkerhetslås med nøkkel for kontor-PC (enkelte modeller)

Programvare

Forhåndsinstallert (varierer fra land til land, listen nedenfor er med Windows 8, enkelte elementer følger ikke med andre operativsystemer; kjøp Microsoft® Office for å aktivere
Office-programvaren på denne PCen); Internet Explorer 10; Norton Toolbar; Avspilling av optisk disk 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; Personer; SkyDrive; Bilder; Meldinger); CyberLink YouCam;
CyberLink Media Suite; CyberLink Power2Go; CyberLink Label Print; HP Connected Remote; Beats Audio™; HP Games fra WildTangent; Verktøy for bredbåndstilkobling; HP MyRoom;
HP elektronisk brukerhåndbok; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP MyDisplay; HP ePrint (driver)

Mål

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

Vekt

6,932 kg til 7,18 kg
Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon

Strøm

300 W, aktiv PFC; 300 W, vanlig; 100 til 240 V vs nominell spenning

Utvidelsesløsninger

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

Garanti

1 års begrenset garanti, inkludert 1 år med deler, arbeid og service på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land.

1 Dette systemet krever 64-bits operativsystem og 64-bits programvareprodukter for å kunne benytte 64-bits databehandling i AMD-prosessoren. På grunn av det brede utvalget av programvare vil ytelsen til et system med et 64-bits

operativsystem variere. Multi Core er utviklet for forbedret ytelse fra flertråders programvareprodukter og "maskinvarebevisste" fleroppgavekjøringssystemer og kan kreve egnet operativsystemstøtte for å gi fullt utbytte. Alle kunder eller all
programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. Denne PCen støtter ikke AMD-overklokkingsfunksjonen. AMDs nummerering er ikke et mål på klokkefrekvens.
2 For harddisker betyr GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 16 GB (for Windows 7) og opptil 36 GB (for Windows 8) diskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
3 Maksimal minnekapasitet forutsetter Windows 64-bits operativsystem eller Linux. Med Windows 32-bits operativsystemer vil ikke alt minne over 3 GB være tilgjengelig på grunn av krav til systemressurser.
4 Duplisering av opphavsrettslig beskyttet materiale er strengt forbudt. Faktiske hastigheter kan variere. Double Layer-mediekompatibilitet vil variere mye med enkelte DVD-spillere og DVD-ROM-stasjoner. Merk deg at DVD-RAM ikke kan lese
eller skrive til enkeltsidige/dobbeltsidige versjon 1.0-medier på henholdsvis 2,6 og 5,2 GB.
5 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjenester selges separat.
6 Servicenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. HP Care Pack-tjenester utvider servicekontrakter
utover standardgarantiene. Bruk HP Care Pack Services L ookup Tool på www.hp.com/go/lookuptool for å velge riktig tjenestenivå for ditt HP-produkt. Mer informasjon om HP Care Pack-tjenester for hvert produkt er tilgjengelig på
www.hp.com/hps/carepack.
7 HP File Sanitizer og Disk Sanitizer passer for brukstilfellene som er skissert i DOD 5220.22-M-supplementet. Støtter ikke SSDer (Solid State Drives). Krever Disk Sanitizer, External Edition for Business Desktops fra hp.com.
Førstegangsoppsett kreves. Netthistorikk slettet bare i nettleserne Internet Explorer og Firefox , og må aktiveres av bruker. Krever Windows 7.
8 Krever førstegangsoppsett, Microsoft Outlook og Microsoft Office. Ett års service inkludert. For brukere uten HP ProtectTools kreves Digital Persona Privacy Manager for deling av krypterte filer og e-post, og seks måneder med tjenesten er
inkludert.

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i
dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i
Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer. Athlon og Sempron er registrerte varemerker eller varemerker for AMD Corporation i USA
og/eller andre land. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet.Lær mer på www.hp.eu/desktops

4AA4-4704NOE, Desember 2012

HP Pro 3515 mikrotårn-PC

HP anbefaler Windows.

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Virtual Rooms-lisens (opptil 15
personer/møte)

Fra hvor som helst med Internett-tilgang kan man koble seg til og arrangere gruppemøter, kundeorienteringer og
kursaktiviteter på ett praktisk, nettbasert sted.

HP tynne USB-drevne høyttalere

HPs slanke USB-drevne høyttalere gir en rik kvalitetslyd som sørger for en utmerket stereohøyttalerløsning for
forretningsbrukere.

Produktnummer: WF723A

Produktnummer: KK912AA

HP Business digitalt hodesett

HP Business digitalt hodesett er komfortabelt og lett, og er perfekt for telefonsentre, telefonintensive jobber eller tilfeldig
bruk mens du arbeider ved skrivebordet. Den fleksible designen med hodebøyle har lett polstrede øretelefoner i lær i full
størrelse og en fast mikrofonbøyle.

Produktnummer: QK550AA

HP optisk USB-mus med rullefunksjon

HP optisk USB-mus med rullefunksjon benytter det siste innen optisk sensorteknologi til å registrere nøyaktige bevegelser på
ulike overflater uten musematte.

Produktnummer: QY777AA

HP USB-tastatur

Den nye HP USB-tastaturet har en imponerende robust design bygd for brukervennlighet og daglig kontordatabehandling.

3 år, neste virkedag på stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke
kan løses eksternt

Produktnummer: QY776AA

Produktnummer: U6578E

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i
dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i
Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer. Athlon og Sempron er registrerte varemerker eller varemerker for AMD Corporation i USA
og/eller andre land. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet.Lær mer på www.hp.eu/hpoptions
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