Računalnik HP Pro 3515 v ohišju
mikrostolp
Vizualno bogata učinkovitost delovanja

Poslovni računalnik HP Pro 3515 v ohišju mikrostolp – povsem opremljen in prilagodljiv delovnemu okolju. Vizualno bogata izkušnja za vsakodnevno
učinkovitost delovanja ter izjemno večopravilnost in sodelovanje. Z bogato vizualno izkušnjo in priročnimi možnostmi razširljivosti je dovolj zmogljiv,
da je kos računalniškim opravilom na delovnem mestu, saj je to vsestranski računalnik, ki bo rasel z vašimi potrebami. Predstavitev računalnika HP Pro
3515 v ohišju mikrostolp – z vsemi funkcijami ter tradicijo kakovosti in zanesljivosti; ta računalnik je popolna izbira za vas.

HP priporoča Windows.
Pametna in ravno prav prilagodljiva oblika

podpirata ločeno uporabo dveh monitorjev, kar je kot nalašč za razširitev zaslona.

HP Pro 3515 v ohišju mikrostolp vašemu podjetju zagotavlja povsem opremljen, prostorsko učinkovit

Vaši podatki so varni.

Ohranite poslovne zahteve s prostorsko učinkovito obliko ohišja, ki ustreza zahtevam vaše ekipe.

Osnovna varnost

poslovni računalnik s tradicijo HP-jeve kakovosti in zanesljivosti. Bodite na tekočem s slogom. Nova

Trajno izbrišite občutljive osebne informacije s funkcijami HP Disk Sanitizer in File Sanitizer7. S šifriranjem

industrijska zasnova vključuje vitko in elegantno obliko ter preprosto osupljiv videz s čistimi linijami in

pogona šifrirajte podatke na trdem disku, da postanejo neberljivi za nepooblaščene osebe, in z upraviteljem

izjemno odsevnim črnim premazom v okviru sodobne računalniške arhitekture. HP Pro 3515 v ohišju

gesel shranite informacije o dostopu do več zaščitenih spletnih mest8.

mikrostolp je zasnovan tako, da raste skupaj z vašim poslovnim uspehom. Povečajte zmogljivost

Več, kot se nahaja v škatli

pomnilnika, izklopite trde diske in preprosto dodajte grafično kartico.

Povečajte storilnost z zanesljivim poslovnim računalnikom.

Učinkovitost delovanja v vsakem trenutku

Naše inovacije, ki so osredotočene na podjetja in jih vsebujejo vsi računalniki HP Pro 3515 Series, vam

Prilagodljivost računalnika, ki ustreza zahtevam manjšega podjetja.

pomagajo povečati storilnost ter izboljšati celotno računalniško izkušnjo.

Računalnik v ohišju mikrostolp lahko konfigurirate tako, da podpira najnovejše delovne postopke hitrih

Izdelan za dolgotrajno uporabo. Zagotovite si zanesljiv in vzdržljiv prenosni računalnik z inovativno zasnovo,

pomnilnikov in pospešenih procesorjev AMD serije A (APU)1. Izbirajte med številnimi standardnimi trdimi

ki je prestal na tisoče ur preizkusov.

diski z zmogljivostjo do 2 TB2 ali možnostmi optičnih pogonov, vključno z najnovejšim pogonom DVD-ROM

Zanesite se na HP-jeve nagrajene storitve in podporo s standardno omejeno garancijo 1/1/1.

16x Max ali DVD-zapisovalnikom

SuperMulti4,

ter izpolnite svoje potrebe po shranjevanju in podvojevanju

poslovnih podatkov danes in tudi v prihodnje.
Izpolnite poslovne zahteve in se prepričajte o zmogljivosti najnovejše tehnologije AMD APU, ki zagotavlja
učinkovitejšo uporabo računalnika, izjemne možnosti sodelovanja na videokonferencah (potrebna je
internetna povezava) ter prikaz vizualnih vsebin, ki omogoča optimalno sodelovanje in hkratno izvajanje več
opravil. Uporaba grafično zahtevnih aplikacij ne vpliva na zmogljivost računalnika. Z ločeno grafično kartico
AMD boste videli jasno povečano sliko in podrobnosti ne glede na to, ali urejate fotografije, izdelujete
večpredstavnostne predstavitve ali oblikujete spletno vsebino.
Konfigurirajte zmogljivost standardnega trdega diska SATA do 1 TB2. Prilagodite računalnik HP Pro 3515 v
ohišju mikrostolp glede na svoje potrebe z do 16 GB DDR3 SDRAM3 in izbirnim pogonom DVD-ROM ali
optičnim zapisovalnikom DVD-jev SuperMulti4. Izkoristite razširitvene možnosti s tremi režami PCI Express
x1, režo PCI Express x16 za podporo za dodatne kartice, in režo MiniPCle za optično brezžično povezljivost5,
ki omogoča, da z mize odstranite odvečne kable.
HP 3515 v ohišju mikrostolp standardno omogoča povezovanje z različnimi dobro postavljenimi vrati,
vključno s šestimi vrati USB (dvoje vrat USB 3.0 spredaj in štiri vrata USB 2.0 zadaj), priključkom RJ-45
Ethernet, vhodom/izhodom za zvok ter vrati za mikrofon in slušalke. Standardna video izhoda VGA in DVI-D

Storitve HP Care Pack6 s širokim naborom izbirnih izboljšanih možnosti podpore zagotavljajo dodatno kritje,
ki presega standardna jamstva.

Računalnik HP Pro 3515 v ohišju mikrostolp

HP priporoča Windows.

Lastnosti oblike

Mikrostolp

Operacijski sistem

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
FreeDOS

Procesor

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

Nabor vezij

AMD A75 FCH

Pomnilnik

Največ 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Pomnilniške reže: 2 DIMM

Notranji pomnilnik

500 GB, največ 2 TB, SATA (7200 obr/min)

Izmenljivi nosilec podatkov

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

Grafika

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

Zvočna kartica

Realtek ALC656; Poslovne slušalke

Komunikacije

Gigabitni krmilnik Ethernet Realtek RTL8171E (standardni); 802.11b/g/n PCIe x1; kartica Mini 802.11b/g/n (izbrani modeli)

Razširitvene reže

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

Vrata in priključki

1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 vrata DVI-D; 1 izhod za slušalke; 1 vhod za mikrofon; 1 RJ-45; 1 VGA; 6 vrat USB 2.0

Vhodna naprava

Tipkovnica HP USB Value
Optična miška HP USB

Varnost

Komplet s ključavnico za poslovne računalnike HP (pri izbranih modelih); Komplet z varnostno ključavnico za kable (pri izbranih modelih)

Programska oprema

Prednameščeno (odvisno od države, spodnji seznam s sistemom Windows 8, nekateri elementi niso priloženi drugim operacijskim sistemom; kupite Microsoft® Office in aktivirajte
programsko opremo Office v tem računalniku): Internet Explorer 10; orodna vrstica Norton; Predvajalnik optičnih diskov in TV-sprejemniki (CyberLink PowerDVD; program Avermedia
TV; program Hauppauge TV); Windows® Live Movie Maker; Windows® Live Writer; Fotogalerija Windows® Live; Programi sistema Windows 8 (Pošta; Koledar; Ljudje; SkyDrive;
Fotografije; Sporočila); CyberLink YouCam; CyberLink Media Suite; CyberLink Power2Go; CyberLink Label Print; HP Connected Remote; Beats Audio™; HP Games ponudnika
WildTangent; pripomoček za širokopasovno povezavo; HP MyRoom; Spletni uporabniški priročnik HP; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP MyDisplay; HP ePrint (gonilnik)

Mere

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

Teža

6,932–7,18 kg
Dejanska teža je odvisna od konfiguracije

Napajanje

Aktivni PFC, 300 W; 300 W standardno; obseg nazivne napetosti od 100 do 240 V pri izmeničnem toku;

Možnosti razširitve

1 mini PCI; 1 mini PCIe; 1 kartice PCIe x16; 3 kartice PCIe x1 1 13,3 cm (5,25 palca) 1 8,9 cm (3,5 palcev)

Garancija

Enoletna omejena garancija vključuje dele, delo in servis na domu. Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo.

1 Ta sistem zahteva 64-bitni operacijski sistem in 64-bitne izdelke programske opreme za izkoriščanje 64-bitnih zmogljivosti obdelovanja podatkov, ki jih omogoča procesor AMD. Zaradi pestrega izbora razpoložljivih programskih aplikacij bo

delovanje sistema, vključno s 64-bitnim operacijskim sistemom, različno. Tehnologija Multi Core je zasnovana za izboljšanje delovanja izdelkov večnitne programske opreme in večopravilnih operacijskih sistemov z možnostjo prepoznavanja
strojne opreme; za njeno najučinkovitejše delovanje boste morda potrebovali programsko opremo za ustrezni operacijski sistem. Ni nujno, da bo uporaba te tehnologije koristila vsem uporabnikom oziroma programskim aplikacijam. Ta
računalnik ne podpira funkcije višanja frekvence delovanja procesorja AMD. Sistem številčenja AMD ni merilo za frekvenco.
2 Za trde diske, 1 GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 trilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je dodeljenega do 16 GB (Windows 7) in do 36 GB (Windows 8) prostora na sistemskem
disku.
3 Za največjo zmogljivost pomnilnika je potreben 64-bitni operacijski sistem Windows ali Linux. Pomnilnik z zmogljivostjo nad 3 GB pri 32-bitnih operacijskih sistemih Windows morda ne bo na voljo zaradi zahtev sistemskih virov.
4 Kopiranje avtorsko zaščitenega gradiva je strogo prepovedano. Dejanske hitrosti se lahko razlikujejo. Združljivost medijev Double Layer je pri nekaterih predvajalnikih DVD za domačo uporabo in pogonih DVD-ROM različna. Opomba:
DVD-RAM ne omogoča branja ali zapisovanja na enostranske medije velikosti 2,6 GB ali na dvostranske medije velikosti 5,2 GB – različica 1.0.
5 Brezžične dostopne točke ter internetne storitve so na voljo posebej.
6 Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko uporabljate od dne nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Storitve HP Care Pack
podaljšajo servisne pogodbe, kakor so navedene v standardni garanciji. Za izbiro ustrezne ravni storitev za izdelek HP uporabite orodje za iskanje HP Care Pack Services L ookup Tool na naslovu www.hp.com/go/lookuptool. Dodatne
informacije o storitvah HP Care Pack za posamezne izdelke so na voljo na naslovu www.hp.com/hps/carepack.
7 Orodji HP File Sanitizer in Disk Sanitizer sta namenjeni za uporabo, opisano v dodatku DOD 5220,22-M. Ne podpira diskov SSD. Zahteva orodje Disk Sanitizer (zunanja različica za poslovne prenosne računalnike), ki je na voljo na naslovu
hp.com. Zahteva začetno nastavitev. Spletno zgodovino je mogoče izbrisati samo v brskalnikih Internet Explorer in Firefox , mora pa biti uporabniško omogočena. Zahteva sistem Windows 7.
8 Zahteva začetno nastavitev, Microsoft Outlook in Microsoft Office. Vključeno je enoletno servisno obdobje. Uporabniki brez orodij HP ProtectTools za skupno rabo šifriranih datotek in e-poštnih sporočil potrebujejo orodje Digital Persona
Privacy Manager; vključeno je šestmesečno servisno obdobje.

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Nobenega dela tega
dokumenta se ne sme razlagati kot dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8 sistemi morda
potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/. Athlon in Sempron sta
zaščiteni blagovni znamki družbe AMD Corporation v ZDA in/ali drugih državah. Microsoft in Windows sta blagovni znamki Microsoftove skupine podjetij.Več

informacij na www.hp.eu/desktops
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HP priporoča Windows.

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
HP Virtual Rooms (up to 15 people in
one meeting) License

Povežite se s katerega koli mesta z internetnim odstopom, da lahko gostite sestanke, imate na voljo pregled strank in
usposabljanja na eni lokaciji, ki vam ustreza.

Tanki zvočniki HP z napajanjem prek
USB

HP-jevi tanki zvočniki, ki se napajajo prek vrat USB, imajo bogat in visokokakovosten zvok, zato so odlična stereo rešitev za
poslovne uporabnike.

Slušalke HP Business Digital

Udobne in lahke digitalne slušalke HP Business so primerne za uporabo v klicnih centrih, pri delu, kjer veliko telefonirate, ali
preprosto za uporabo v pisarni. Naglavni obroč je mehko podložen, slušalke polne velikosti pa imajo oblogo iz usnja in ročico z
mikrofonom.

Številka izdelka: WF723A

Številka izdelka: KK912AA

Številka izdelka: QK550AA

Optična miška USB z drsnim kolescem

Z najnovejšo tehnologijo optičnega zaznavanja se miška HP USB Optical Scroll Mouse z veliko natančnostjo premika po
različnih površinah brez podloge.

Številka izdelka: QY777AA

Tipkovnica HP USB

Nova tipkovnica HP USB Keyboard je vzdržljive oblike, preprosta za uporabo in dobro prilagojena vsakodnevnim računalniškim
opravilom.

Številka izdelka: QY776AA

3-leta naslednji delovni dan na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni tehnik
podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo

Številka izdelka: U6578E

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Nobenega dela tega
dokumenta se ne sme razlagati kot dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8 sistemi morda
potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/. Athlon in Sempron sta
zaščiteni blagovni znamki družbe AMD Corporation v ZDA in/ali drugih državah. Microsoft in Windows sta blagovni znamki Microsoftove skupine podjetij.Več informacij
na www.hp.eu/hpoptions
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