HP Pro 3515 Microtower Bilgisayar
Zengin Görsel Performans
HP Pro 3515 Microtower Kurumsal Bilgisayar – Çalışma alanınıza en iyi şekilde uyacak tam donanımlı tasarım. Günlük performans, üstün özellikli çoklu
görev yürütme ve işbirliği mükemmel, görsel anlamda zengin deneyim. Sunduğu zengin görsel deneyim ve uygun genişletilebilirlik seçenekleri ile
çalışma alanınızdaki bilgi işlem görevlerini kolayca gerçekleştirme gücüne sahip, ihtiyaçlarınıza göre geliştirilebilen çok yönlü bir bilgisayar. Kalite ve
güvenilirliğin getirdiği deneyim ile çalışma alanınıza en uygun şekilde tasarlanan tam işlevli HP Pro 3515 Microtower Kurumsal Bilgisayar karşınızda!
İdealinizdeki bilgisayara sonunda kavuştunuz.

HP, Windows ürününü önerir.
Tam size uygun akıllı tasarım

monitörü destekler ve çok ekranlı kurulumlar için idealdir.

gereksinimlerinizi karşılayın.

Bilgileriniz koruma altında.

Ekibinizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verecek, alandan tasarruf sağlayan bir form faktörüyle kurumsal

Gerçek güvenlik

HP Pro 3515 Microtower, işletmeniz için HP kalitesi ve güvenilirliğiyle sunulan tam donanımlı ve alandan

HP Disk Sanitizer ve File Sanitizer işlevleri7 ile hassas, kişisel bilgileri kalıcı olarak silin. Drive Encryption ile

tasarruf sağlayan kurumsal bir bilgisayardır. Bugünün stilini yakalayın. Net çizgilere sahip parlak siyah cilalı,

sabit diskinizdeki bilgilerinizi yetkisiz kişilerin okumasını engelleyecek şekilde şifreleyin ve korumalı web

ince, şık ve çarpıcı hatlarla sunulan yeni endüstriyel tasarım olağanüstü ve modern bir bilgisayar mimarisi

sitelerine erişim bilgilerinizi Password Manager8 ile saklayın.

ürünü. HP Pro 3515 Microtower, işletmenizle birlikte gelişecek şekilde tasarlandı. Belleği genişletebilir, sabit

Kutuda bulunanlardan daha fazlası

diskleri değiştirebilir ve kolayca grafik kartı ekleyebilirsiniz.

Güvenilir bir kurumsal bilgisayarla verimliliği artırın.

Gerek duyduğunuz anda performans

Tüm HP Pro 3515 Serisi bilgisayarlarımızda sunduğumuz kurumsal odaklı yeniliklerimiz verimliliği

Küçük ölçekli işletmenizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek bir bilgisayardan beklediğiniz esnekliği

artırmanıza ve genel bilgisayar kullanımı deneyiminizi geliştirmenize yardımcı olur.

sunar.

Dayanıklıdır. Yenilikçi mühendislik ve yapılan uzun testler sonucunda, yatırımınızı karşılığında güvenilir ve

Microtower, en üstün performansı sağlamak üzere yüksek hızlı bellek ve AMD A serisi Hızlandırılmış

sağlam bir masaüstü bilgisayara sahip olacaksınız.

İşlemcileri (APU)1 destekleyecek şekilde yapılandırılabilir. 2 TB'ye2 kadar çeşitli standart sabit sürücü veya en

HP'nin 1/1/1 standart sınırlı garanti içeren ödüllü hizmetlerine ve desteğine güvenin.

yeni Maksimum 16X DVD-ROM ya da SuperMulti DVD

Yazıcı4

gibi optik sürücü seçenekleri arasından seçim

yaparak işletmenizin bugünkü ve gelecekteki veri depolama ve çoğaltma gereksinimlerini karşılayabilirsiniz.
Olağanüstü görüntülü konuşma (Internet erişimi gereklidir) için verimli şekilde bilgisayar kullanımı ile işbirliği
ve çoklu görev yürütme için mükemmel görsel içeriklerde en üstün performansı sunan AMD APU
teknolojisinin gücünü keşfedin ve verimlilik gereksinimlerinizi karşılayın. Yoğun grafikler içeren
uygulamalarınızı çalıştırırken üstün performanstan yararlanın. Fotoğraf düzenlerken, multimedya sunumlar
oluştururken veya web içeriği tasarlarken AMD Grafik Kartı sayesinde geliştirilmiş görüntü netliği elde
edebilir ve ayrıntıları görebilirsiniz.
Standart SATA sabit diski 1 TB'a kadar yapılandırın2. HP Pro 3515 Microtower'ı, 16 GB'a kadar DDR3 SDRAM3
ve isteğe bağlı DVD-ROM ya da SuperMulti DVD Yazıcı4 optik sürücüyle gerek duyduğunuz performansa göre
özelleştirin. 3 PCI Express x1 yuvası, aksesuar kartları desteklemek için 1 PCI Express x16 yuvası ve isteğe
bağlı kablosuz bağlantı5 için MiniPCle yuvası ile genişletme seçeneklerinden yararlanın ve masanızdaki kablo
kalabalığına son verin.
HP 3515 Microtower, kolay erişim için uygun yerlere yerleştirilmiş 6 USB bağlantı noktası (ön tarafta 2 USB
3.0 ve arka tarafta 4 USB 2.0), RJ-45 Ethernet, ses hat girişi/hat çıkışı, mikrofon ve kulaklık gibi çok çeşitli
bağlantı noktalarıyla birlikte sunulur. Standart VGA ve DVI-D video çıkışları, birbirinden bağımsız çift

Standart olarak sunulan garantilerin haricinde, isteğe bağlı, geliştirilmiş destek hizmetleri için HP Care Pack6
Hizmetleri ile garanti kapsamını genişletmek mümkündür.

HP Pro 3515 Microtower Bilgisayar

HP, Windows ürününü önerir.

Form faktörü

Microtower

İşletim Sistemi

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
FreeDOS

Işlemci

Radeon HD 7660D Grafik Kartı içeren AMD Dört Çekirdekli A10-5700 APU (3,4 GHz, 4 MB önbellek); Radeon HD 7480D Grafik Kartı içeren AMD Çift Çekirdekli A4-5300 APU (3,4 GHz, 1
MB önbellek); Radeon HD 7540D Grafik Kartı içeren AMD Çift Çekirdekli A6-5400K APU (3,6 GHz, 1 MB önbellek); Radeon HD 7560D Grafik Kartı içeren AMD Dört Çekirdekli A8-5500B
(3,2 GHz, 4 MB L2 önbellek)

Yonga kümesi

AMD FCH A75

Bellek

En fazla 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Bellek yuvaları: 2 DIMM

Dahili Depolama

500 GB, en fazla 2 TB, SATA (7200 dev./dk.)

Çıkartılabilir ortam

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

Grafik

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

Ses

Realtek ALC656; Kurumsal Kulaklık

İletişim

Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet Denetleyici (standart); 802.11b/g/n PCIe x1; 802.11b/g/n Mini Kart (belirli modellerde)

Genişletme Yuvaları

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

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 ses girişi; 1 ses çıkışı; 1 DVI-D; 1 kulaklık; 1 mikrofon; 1 RJ-45; 1 VGA; 6 USB 2.0

Giriş Cihazı

HP USB Value Klavye
HP USB Optik Fare

Güvenlik

HP Kurumsal Bilgisayar Güvenlik Kilidi Takımı (belirli modellerde); HP Anahtarlı Kablo Kilidi Takımı (belirli modellerde)

Yazılım

Önceden kurulmuş uygulamalar (ülkeye göre değişir, aşağıdaki liste Windows 8 için geçerlidir, belirli öğeler diğer işletim sistemleri için sunulmaz; bu bilgisayarda Office Yazılımını
etkinleştirmek için Microsoft® Office satın alınması gerekir): Internet Explorer 10; Norton Araç Çubuğu; Optik Disk Sürücü ile Kayıttan Oynatma ve TV Alıcıları (CyberLink PowerDVD;
Avermedia TV uygulaması; Hauppauge TV uygulaması); Windows® Live Movie Maker; Windows® Live Writer; Windows® Live Fotoğraf Galerisi; Windows 8 uygulamaları (Posta; Takvim;
Kişiler; SkyDrive; Fotoğraflar; İleti Sistemi); CyberLink YouCam; CyberLink Media Suite; CyberLink Power2Go; CyberLink Label Print; HP Connected Remote; Beats Audio™; WildTangent
tarafından sunulan HP Oyunları; Genişbant bağlantı yardımcı programı; HP MyRoom; HP Çevrimiçi Kullanım Kılavuzu; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP MyDisplay; HP
ePrint (sürücü)

Boyutlar

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

Ağırlık

6,932 kg - 7,18 kg
Tam ağırlık yapılandırmaya göre değişir

Güç

300 W, etkin PFC; 300 W normal; 100 - 240 VAC Nominal Voltaj Aralığı

Geliştirme Çözümleri

1 mini PCI; 1 mini PCIe; 1 PCIe x16; 3 PCIe x1 Bir 13,3 cm (5,25 inç) Bir 8,9 cm (3,5 inç)

Garanti

1 yıllık parça, işçilik ve yerinde hizmet içeren 1 yıllık sınırlı garanti. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir.

1 Bu sistem, AMD teknolojisinin 64 bit işlem kapasitesinden yararlanılması için 64 bit işletim sistemi ve 64 bit yazılım ürünleri gerektirir. Çok çeşitli yazılım uygulamaları ile, 64 bit işletim sistemine sahip bir sistemin performansı değişebilir. Çok

Çekirdek, çok iş parçacıklı yazılım ürünlerinin ve donanıma duyarlı çoklu görev yürütmeye yönelik işletim sistemlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır ve tam olarak yararlanılabilmesi için uygun işletim sistemi yazılımını gerektirebilir.
Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Bu bilgisayar, AMD hız aşırtma özelliğini desteklemez. AMD'nin numaralandırma yöntemi saat hızı ölçütü değildir.
2 Sabit disk sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. Sistem kurtarma yazılımı için 16 GB'ye kadar (Windows 7) sistem ve 36 GB'ye kadar (Windows 8) disk alanı ayrılmıştır.
3 Maksimum bellek kapasiteleri, Windows 64 bit işletim sistemleri veya Linux varsayılarak hesaplanmıştır. Windows 32 bit işletim sistemlerinde, 3 GB'nin üstündeki bellek miktarı sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle tamamen
kullanılamayabilir.
4 Telif hakkına tabi olan malzemelerin çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Gerçek hızlar farklılık gösterebilir. Çift Katmanlı ortam uyumluluğu bazı ev DVD oynatıcılarında ve DVD-ROM sürücülerinde büyük ölçüde farklılık gösterir. DVD-RAM, 2,6 GB
Tek Taraflı/5,2 Çift Taraflı – Sürüm 1.0 Ortamlardan okuyamaz veya bu ortamlara yazamaz.
5 Kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti ayrı olarak satılır.
6 HP Care Pack Hizmetleri düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Belirli sınırlamalar söz konusu olabilir. HP Care Pack Hizmetleri, servis sözleşmelerini standart
garantilerin ötesine taşır. HP ürününüzle ilgili doğru servis düzeyini seçmek için www.hp.com/go/lookuptool adresinden ulaşılabilen HP Care Pack Hizmetleri Arama Aracı'nı kullanın. Ürüne göre HP Care Pack Hizmetleri ile ilgili ek bilgiler
www.hp.com/hps/carepack adresinde bulunur.
7 HP File Sanitizer ve Disk Sanitizer, DOD 5220.22-M Ekinde belirtilen durumlarda kullanıma uygundur. Katı Hal Sürücüleri (SSD'ler) desteklemez. hp.com adresinden ulaşılabilen Disk Sanitizer ile Kurumsal Masaüstü Bilgisayarlar için External
Edition'ın indirilmesi gerekir. Başlangıç kurulumu gereklidir. Web geçmişi yalnızca Internet Explorer ve Firefox tarayıcılarında silinir ve bu özellik kullanıcı tarafından etkinleştirilmiş olmalıdır. Windows 7 gerektirir.
8 Başlangıç kurulumu, Microsoft Outlook ve Microsoft Office uygulamalarını gerektirir. Bir yıllık servis garantisi dahildir. HP ProtectTools uygulamasına sahip olmayan kullanıcıların, şifrelenmiş dosyaları paylaşmak ve e-postayla göndermek için
Digital Persona Privacy Manager yazılımını yüklemeleri gerekir ve altı aylık servis garantisi dahildir.

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP
ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte sunulan açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir
garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya editoryal hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bütün özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın
alınmış donanım gerektirebilir. Ayrıntılar için http://windows.microsoft.com/tr-TR/ adresine bakın. Athlon ve Sempron, AMD Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde
tescilli ticari veya ticari markalarıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/desktops
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HP, Windows ürününü önerir.

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Sanal Odalar (bir görüşmede en
fazla 15 kişi) Lisansı

Ekip toplantıları, müşteri brifingleri ve eğitim etkinliklerine, uygun tek bir çevrimiçi yerde ev sahipliği yapmak için Internet
erişimi olan her yerden bağlanın.

HP İnce USB Güçlendirilmiş Hoparlörler

USB bağlantı noktasından çalıştırılan ince HP hoparlörleri, şirket kullanıcıları için mükemmel bir stereo hoparlör çözümü
sağlayan zengin ve yüksek kaliteli bir ses üretir.

Ürün numarası: WF723A

Ürün numarası: KK912AA

HP Business Dijital Mikrofonlu Kulaklık

HP Business Dijital Mikrofonlu Kulaklık, rahatlığı ve hafifliği sayesinde çağrı merkezleri, yoğun telefon görüşmeli işler veya
masanızda çalışırken günlük kullanım için mükemmel bir kulaklıktır. Başın üstünde kalan esnek bölüm, yumuşak bir dolgu, tam
boy deri kulaklıklar ve monte edilmiş bir mikrofon kolu içerir.

Ürün numarası: QK550AA

HP USB Optik Kaydırmalı Fare

En yeni optik algılama teknolojisi sayesinde, HP USB Optik Kaydırmalı Fare, fare altlığı olmadan çeşitli yüzeylerde hassas
hareketleri kaydeder.

Ürün numarası: QY777AA

HP USB Klavye

HP USB Klavye kolay kullanım ve günlük kurumsal verilerin işlenmesi için etkileyici bir sağlam tasarıma sahiptir.

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın

Ürün numarası: QY776AA

Ürün numarası: U6578E

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP
ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte sunulan açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir
garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya editoryal hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bütün özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın
alınmış donanım gerektirebilir. Ayrıntılar için http://windows.microsoft.com/tr-TR/ adresine bakın. Athlon ve Sempron, AMD Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde
tescilli ticari veya ticari markalarıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/hpoptions
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