Počítač HP Pro 3515 Microtower
Vysoký výkon na prvý pohľad
Stolný počítač HP Pro 3515 Microtower Business – plne vybavený, tak aby zapadol do vášho pracovného prostredia. Úžasné vizuálne zážitky pre
každodenné nasadenie, výkonný multitasking a bohaté možnosti spolupráce. Dostatočne výkonný, aby zvládol vaše výpočtové pracovné úlohy s
možnosťami praktického rozšírenia, s hlbokým vizuálnym zážitkom, predstavuje všestranný počítač, ktorý bude rásť s vašimi potrebami.
Predstavujeme pracovnú stanicu HP PRO 3515 Microtower – plne funkčný počítač s overenou kvalitou a spoľahlivosťou; našli ste svoj ideálny počítač.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
Šikovné prevedenie, ktoré padne ako uliate

prístup, vrátane šiestich portov USB (2 porty USB 3.0 na prednom paneli a 4 porty USB 2.0 vzadu), sieťový

Zabezpečte potreby vášho podnikania pomocou tohto priestorovo úsporného riešenia, ktoré vyhovie

port RJ-45 Ethernet, zvukový vstup a výstup a konektory pre mikrofón a slúchadlá. Štandardný výstup VGA

potrebám vášho pracovného tímu.

a DVI-D podporuje nezávislé zobrazenie na dvoch monitoroch, ideálne pre rozšírenie zobrazovacej plochy.

Pracovná stanica HP Pro 3515 Microtower predstavuje pre vaše podnikanie výkonné, priestorovo úsporné

Základné zabezpečenie

výpočtové riešenie s overenou kvalitou a spoľahlivosťou značky HP. Využívajte súčasné technológie a robte

Vaše informácie sú chránené.

to štýlovo. Dizajn modernej počítačovej architektúry pôsobí vďaka čistým líniám a čiernej vysokolesklej

Neustále vymazávajte citlivé osobné informácie pomocou nástrojov HP Disk Sanitizer a File Sanitizer7.

povrchovej úprave štíhlo, elegantne a je jednoducho ohromujúci. Počítačová zostava HP Pro 3515

Pomocou nástroja Drive Encryption šifrujte informácie na jednotke pevného disku, aby boli pre

Microtower je pripravená na ďalšie rozšírenia spolu s vašim podnikaním. Zvýšte kapacitu pamäte,

neoprávnených používateľov nečitateľné a pomocou funkcie Password Manager8 ukladajte prístupové

jednoducho vyberajte disky a pridávajte grafické karty.

informácie k zabezpečeným webovým lokalitám.

Vysoký výkon vtedy, keď ho potrebujete

Viac ako je v škatuli

podnikanie.

Naše inovácie zamerané na podnikanie, obsiahnuté v každom počítači HP Pro 3515, vám pomôžu zvýšiť

Vďaka jeho flexibilite získate počítač, ktorý spĺňa požiadavky na priestorovo úsporné riešenie pre vaše

Zostavu Microtower môžete nakonfigurovať tak, aby podporovala vysokorýchlostné pamäte a rýchlejšie
procesory AMD

A-series1

pre ten najvyšší výkon. Vyberte si z množstva štandardných pevných diskov až do

Zvýšte svoju produktivitu s pracovným počítačom, ktorý je spoľahlivý.
produktivitu a zvýšiť celkový zážitok z práce s počítačom.
Vytvorený tak, aby vydržal. Vďaka aplikovanej inovatívnej technológii a tisíckam hodín testovania dostanete

2 TB2 alebo z optických jednotiek, vrátane najnovšej jednotky DVD-ROM s maximálnou rýchlosťou 16x

ako protihodnotu vašej investície spoľahlivý a odolný stolný počítač.

alebo napaľovačky SuperMulti DVD4, ktoré splnia vaše požiadavky na skladovanie podnikových údajov a

Spoľahnite sa na prvotriedne služby a podporu so štandardnou obmedzenou zárukou 1/1/1 od spoločnosti

zálohy dnes aj v budúcnosti.

HP.

Uspokojte svoje potreby v oblasti produktivity a zažite novú skúsenosť v oblasti výkonu s najnovšou

Dodatočné možnosti voliteľnej rozšírenej podpory nad rámec štandardnej záruky ponúka balík služieb HP

technológiou AMD APU, ktorá ponúka ešte efektívnejšie riešenia IT, napríklad pre plynulejšie

Care Pack6 Services.

videokonferencie (vyžaduje sa internetové pripojenie) a lepšie zobrazenie vizuálneho obsahu, ideálne na
spoluprácu a multitasking. Pri spúšťaní graficky náročných aplikácií nemusíte robiť kompromisy. Či už
upravujete fotografie, vytvárate multimediálne prezentácie alebo navrhujete webový obsah, s
integrovanými grafickými kartami AMD budete vidieť jasnejšie farby a detaily.
Nakonfigurujte využitie kapacity štandardných diskov SATA až na 1 TB2. Prispôsobte stanicu HP Pro 3515
Microtower vašim výkonnostným potrebám pomocou rozšíriteľnej pamäte DDR3 SDRAM3 až na 16 GB a s
voliteľnou optickou jednotkou DVD-ROM alebo napaľovačkou SuperMulti DVD4. Využite možnosti rozšírenia
bez zbytočných káblov na vašom pracovnom stole, vďaka 3 slotom PCI Express x1, 1 slotu PCI Express x16
na ďalšie príslušenstvo a slotu MiniPCle pre zariadenia na voliteľnú bezdrôtovú konektivitu5.
Zostava HP 3515 Microtower je štandardne vybavená množstvom vhodne umiestnených portov pre rýchly

Počítač HP Pro 3515 Microtower

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Vyhotovenie

Microtower

Operačný systém

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
FreeDOS

Procesor

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

Čipová sada

AMD A75 FCH

Pamäť

Maximálne 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Pamäťové sloty: 2 DIMM

Vnútorná pamäť

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

Vymeniteľné médiá

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

Grafika

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

Zvuk

Realtek ALC656; Náhlavná súprava Business

Možnosti komunikácie

Sieťový radič Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet (štandardne); 802.11b/g/n PCIe x1; Sieťová karta 802.11b/g/n Mini (vo vybraných modeloch)

Rozširujúce sloty

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

Porty a konektory

1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 DVI-D; 1 slúchadlá; 1 mikrofón; 1 RJ-45; 1 VGA; 6 portov USB 2.0

Vstupná jednotka

Klávesnica HP USB Value
Optická myš HP pre rozhranie USB

Zabezpečenie

Súprava bezpečnostného zámku HP Business PC Security L ock Kit (vybraté modely); súprava bezpečnostného zámku HP Keyed Cable L ock kit (vybraté modely)

Softvér

Predinštalované (líši sa podľa krajiny, v nižšie uvedenom zozname pre operačný systém Windows 8, niektoré položky sa nedodávajú pre iné operačné systémy; na aktiváciu
programov Office v tomto počítači si zakúpte balík Microsoft® Office); Internet Explorer 10; Norton Toolbar; funkcia prehrávania optických diskov a TV Tunery (CyberLink PowerDVD;
aplikácia Avermedia TV; aplikácia Hauppauge TV); Windows® Live Movie Maker; Windows® Live Writer; Windows® Live Photo Gallery; aplikácie pre Windows 8 (Pošta; Kalendár; Ľudia
(Kontakty): SkyDrive; Fotografie; Zasielanie správ); CyberLink YouCam; CyberLink Media Suite; CyberLink Power2Go; CyberLink Label Print; HP Connected Remote; Beats Audio™; HP
Games od WildTangent; nástroje na širokopásmové sieťové pripojenie; HP MyRoom; používateľská príručka HP Online; správca obnovenia HP; podporný asistent HP; HP MyDisplay;
ovládač HP ePrint

Rozmery

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

Hmotnosť

od 6,932 kg do 7,18 kg
Presná hmotnosť závisí od konfigurácie

Zdroj

300 W, aktívne PFC; 300 W (pravidelný); Rozsah menovitého napätia 100 až 240 VAC;

Riešenia pre rozšírenie

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

Záruka

1-ročná obmedzená záruka, vrátane 1-ročnej záruky na výmenu častí a servisné úkony u zákazníka. Podmienky sa v jednotlivých krajinách líšia.

1 Na využitie schopností 64-bitového výpočtového potenciálu procesora AMD vyžaduje tento systém 64-bitový operačný systém a 64-bitové softvérové vybavenie. Výkonnosť systému zahŕňajúceho 64-bitový operačný systém sa z dôvodu

širokej škály dostupných softvérových aplikácií líši. Technológia Quad Core je navrhnutá na zvýšenie výkonu softvérových produktov s podporou viacerých procesorov a operačných systémov s podporou multitaskingu zohľadňujúcich hardvér
a na podanie plného výkonu môže vyžadovať príslušný operačný systém. Prínos tejto technológie nemôžu využiť všetci zákazníci ani všetky softvérové aplikácie. Tento počítač nepodporuje funkciu pretaktovania AMD. Číselné označenie
spoločnosti AMD neoznačuje taktovaciu frekvenciu.
2 Pri pevných diskoch sa počíta: 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až do 16 GB (pre Windows 7) a až do 36 GB (pre Windows 8) na systémovom disku je vyhradených pre softvér na
obnovenie systému.
3 Maximálne kapacity pamäte predpokladajú 64-bitový operačný systém Windows alebo Linux. V 32-bitových operačných systémoch Windows môže byť dostupná pamäť obmedzená na 3 GB z dôvodu požiadaviek systémových prostriedkov.
4 Vyhotovovanie kópií materiálu chráneného autorskými právami je prísne zakázané. Skutočné rýchlosti sa môžu líšiť. Kompatibilita médií s podporou dvojvrstvového zápisu sa u niektorých DVD prehrávačov a jednotiek DVD-ROM značne líši.
Pamätajte, že jednotka DVD-RAM nedokáže čítať jednostranné médiá s kapacitou 2,6 GB/obojstranné médiá s kapacitou 5,2 GB verzie 1.0, ani zapisovať na ne.
5 Bezdrôtový prístupový bod a internetové služby sa predávajú samostatne.
6 Úrovne servisu a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť. Poskytovanie služby začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Služby HP Care Pack rozširujú zmluvy o poskytovaní
služieb nad rámec štandardných záruk. Na výber správnej úrovne služieb pre svoj produkt HP použite nástroj na vyhľadávanie služieb HP Care Pack na www.hp.com/go/lookuptool. Ďalšie informácie o službe HP Care Pack podľa produktov sú
dostupné na www.hp.com/hps/carepack.
7 Použitie programov HP File Sanitizer a Disk Sanitizer je vhodné v prípadoch, opísaných v dodatku DOD 5220.22-M. Nepodporuje pevné disky typu SSD. Vyžaduje sa program Disk Sanitizer vo verzii External Edition pre podnikové pracovné
stanice (zo stránky hp.com). Vyžaduje sa počiatočná inštalácia. História navštívených webových stránok bola odstránená len v prehľadávačoch Internet Explorer a Firefox a musí byť pre používateľov zapnutá. Vyžaduje Windows 7.
8 Vyžaduje sa počiatočná inštalácia a programy Microsoft Outlook a Microsoft Office. Vrátane 1-ročnej prevádzky. Nástroj Digital Persona Privacy Manager sa vyžaduje na zdieľanie šifrovaných súborov a e-mailov pre používateľov, ktorí nemajú
balík HP ProtectTools (vrátane 6-mesačnej prevádzky).

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách,
ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP
nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať
aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Athlon a Sempron sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti AMD Corporation v USA a v ďalších krajinách. Microsoft a Windows sú ochranné známky skupiny spoločností
Microsoft.Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/desktops
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Počítač HP Pro 3515 Microtower

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
HP Virtual Rooms (up to 15 people in
one meeting) License

Pripojte sa odkiaľkoľvek s prístupom na Internet a organizujte stretnutia tímu, schôdzky so zákazníkmi školenia na jednom
pohodlnom online mieste.

Tenké reproduktory HP napájané cez
USB

Reproduktory napájané z HP Thin USB zabezpečujú bohatý vysokokvalitný zvuk, ktorý ponúka vynikajúce riešenie setero
reproduktora pre komerčných používateľov.

Náhlavná súprava HP Business Digital

Náhlavná súprava HP Business Digital je pohodlná a ľahká, vďaka čomu je ideálna na použitie v telefonických centrách, pri
práci vyžadujúcej časté telefonovanie alebo príležitostne počas práce pri stole. Flexibilný náhlavný dizajn obsahuje tenké
vypchávky, kožené slúchadlá pokrývajúce celé uši a vstavané rameno mikrofónu.

Číslo produktu: WF723A

Číslo produktu: KK912AA

Číslo produktu: QK550AA

Optická myš s kolieskom HP USB

Optická myš s kolieskom HP USB využíva najnovšiu technológiu optickej detekcie a zaznamenáva presný pohyb na rôznych
povrchoch bez podložky pod myš.

Číslo produktu: QY777AA

Klávesnica HP USB

Nová klávesnica HP USB má pôsobivý a odolný dizajn navrhnutý tak, aby uľahčil používanie a každodenné pracovné
nasadenie.

Číslo produktu: QY776AA

3-ročná záruka, nasledujúci pracovný
deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u
zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov

Číslo produktu: U6578E

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách,
ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP
nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať
aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Athlon a Sempron sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti AMD Corporation v USA a v ďalších krajinách. Microsoft a Windows sú ochranné známky skupiny spoločností
Microsoft.Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/hpoptions
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