Specifikace

Počítač HP Pro 3500 G2 v provedení
Microtower
Firemní počítač HP Pro 3500 G2
Microtower nabízí výkon potřebný
pro každodenní pracovní zatížení
za cenu, která neovlivní váš
rozpočet.

Společnost HP doporučuje systém Windows.
Windows 8.11
Kapacita pevného disku až 1 TB2

Inteligentní design představující vhodné řešení.
Firemní počítač HP Pro 3500 G2 Microtower nabízí plně funkční firemní řešení s legendární kvalitou a spolehlivostí
značky HP.
Výkon, kdykoli jej potřebujete.
Zvyšte svou produktivitu díky výkonné firemní počítačové technologii. Těšte se na systém Windows 8.11 a na
výkonné procesory Intel® Core™ i3, se kterými hravě zvládnete své projekty.3
Uvolněte se a nechte to na HP.
Vysoká odolnost, za kterou ručíme. Díky inovativní konstrukci a tisícům hodin testování za své peníze dostanete
spolehlivý a trvanlivý stolní počítač.
Funkce
Design počítače HP Pro 3500 G2 MT se vyznačuje čistými liniemi a vysoce lesklým černým povrchem, které mu
dodávají maximální moderní vzhled.
Nakonfigurujte si diskové jednotky s kapacitou až 1 TB2. Přizpůsobte si výkon počítače HP Pro 3500 G2 MT přesně
podle svých potřeb.
Posuňte své prezentace na novou úroveň s integrovanou grafickou kartou Intel® HD nebo volitelnou grafickou
kartou NVIDIA GeForce 7057, která zajistí dostatečný vizuální výkon v graficky náročných aplikacích.
Počítač HP Pro 3500 G2 MT má ve standardní výbavě širokou řadu dobře rozmístěných a snadno přístupných portů,
včetně 6 portů USB 2.0 (vpředu 2 a vzadu 4), portu RJ-45 a dalších.
Využijte možnosti vlastního rozšíření prostřednictvím 1 slotu PCI Express x1 a 1 slotu PCI Express x16, které
podporují řadu doplňkových karet.
Mějte vše na očích a buďte až o 35 %4 produktivnější. Díky podpoře až dvou monitorů budete mít dostatek místa pro
všechny pracovní aktivity.5
Spolehněte se na oceňované služby a podporu v podobě standardní 1leté omezené záruky společnosti HP.
Uvolněte se. S volitelnými službami HP Care Pack můžete dále rozšířit standardní omezenou záruku poskytovanou
na váš produkt. Vyberte si balíček služeb přesně podle svých potřeb.6
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Provedení

Provedení microtower

Operační systém

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Systém Windows 7 Professional 64 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 8.1 Pro)2
FreeDOS 2.0

Rodina procesorů

Procesor Intel® Core™ i3; Procesor Intel® Pentium® Procesor Intel® Celeron®3

Procesor

Procesor Intel® Celeron® G1620 s grafickou kartou Intel HD (2,7 GHz, 2 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor Intel® Core™ i3-3240 s grafickou kartou Intel HD 2500 (3,4 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra);
Procesor Intel® Pentium® G2030 s grafickou kartou Intel HD (3 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Intel® H61 Express

Paměť

Max. 8 GB DDR3-1600 SDRAM4
Paměťové sloty: 2 sloty DIMM

Ukládání informací

Pozice interních jednotek
Pozice externích jednotek
500 GB, max. 1 TB, SATA (7 200 ot./min)5

Vyjímatelná média

Jednotka SATA SuperMulti DVD+/-RW6

Grafická karta

Integrovaná grafická karta Intel HD; Integrovaná grafická karta Intel HD 2500; grafická karta NVIDIA GeForce GT 705 (1 GB)7,8
Integrovaná grafika závisí na procesoru

Zvuk

Integrovaná zvuková karta Realtek ALC656 a náhlavní souprava pro podnikové potřeby

Komunikace

Realtek RTL8171EH GbE

Rozšiřující sloty

1 slot PCIe x16; 1 slot PCIe x1

Porty a konektory

6 portů USB 2.0; 1 port RJ-45; 1 port DVI-D; 1 port VGA; 1 výstup pro sluchátka; 1 výstup pro mikrofon; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup

Vstupní zařízení

Kabelová klávesnice HP USB9
Optická myš HP USB; Univerzální kabelová optická myš USB

Zabezpečení

Sada bezpečnostního zámku HP pro počítač (volitelně); Sada kabelového zámku HP (volitelně)

Software

Firemní počítače HP jsou dodávány s širokou škálou softwarové výbavy, včetně CyberLink Power DVD BD, CyberLink YouCam BE, CyberLink Power2Go a ovladač HP ePrint. Úplný seznam
předinstalovaného softwaru najdete ve stručných specifikacích produktu.10

Rozměry

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

Hmotnost

6,93 kg
Přesná hmotnost závisí na konkrétní sestavě.

Rozsah provozní vlhkosti

10 až 90 % RH

Rozsah provozních teplot

0 až 40 °C

Napájení

180 W se standardní účinností

Záruka

Jednoletá omezená záruka a nabídka služeb (1-1-1) zahrnuje jednoletou záruku na náhradní díly, práci a opravy u zákazníka. Podmínky záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Záruka podléhá
určitým omezením a výjimkám.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Grafická karta NVIDIA
GeForce GT630 DP (2 GB)
PCIe x16

Vylepšený 2D a 3D* grafický výkon a současné použití více displejů pomocí jediné grafické karty. Díky špičkovým
obrazovým vlastnostem se můžete účastnit webových konferencí**, upravovat videa a fotografie a současně zvýšíte
svou efektivitu v rámci každodenní firemní práce s počítačem.

Digitální firemní náhlavní
sada HP

Komfortní a lehká podniková digitální náhlavní souprava HP je skvělou volbou pro call centra, často telefonující pracovníky
i běžné použití při práci za stolem. Je vybavena lehce polstrovaným flexibilním popruhem přes hlavu, koženými sluchátky
v plné velikosti a připevněným ramenem mikrofonu.

Produktové číslo: B4J92AA

Produktové číslo: QK550AA

Pevný disk HP 1 TB 7 200
ot./min SATA (NCQ/Smart IV),
6 Gb/s

Velkokapacitní disky vám umožní maximalizovat výkon firemních počítačů HP a splnit náročné požadavky na úložiště.
Pevné disky Serial ATA (NCQ, Smart IV), 6,0 Gb/s jsou nabízeny v následujících modelech: 2,5”, 7 200 ot./min – 1 TB, 500
GB** a 2,5", 10 000 ot./min – 250 GB** a 500 GB.**

Jednotka HP 16x SATA
SuperMulti, černá

Nyní můžete zapisovat na všechny formáty disků DVD včetně DVD-RAM, vypalovat vlastní disky a ukládat až 8,5 GB dat
nebo nahrávat video po dobu 4 hodin v kvalitě DVD – to vše díky jednotce HP SATA SuperMulti.

Bezdrátová klávesnice a myš
HP

V podobě bezdrátové klávesnice a myši HP získáte do rukou pokročilé funkce a snadné ovládání. Přestaňte kabely skrývat
a užívejte si přehledného pracoviště díky bezdrátové klávesnici, bezdrátové laserové myši a USB bezdrátovému přijímači v
jednom balení, které bylo sestaveno s ohledem na vaše prostředí.

Produktové číslo: QK555AA

Produktové číslo: QS208AA

Produktové číslo: QY449AA

3letá záruka, další pracovní
den u zákazníka

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Produktové číslo: U6578E
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Poznámky pod čarou
Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně
zakoupeného hardwaru, ovladačů nebo softwaru. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ.; 2 V případě pevných disků: 1 GB = 1 miliarda bajtů. TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 30 GB místa
na disku (systém Windows 8.1) je vyhrazeno pro software k obnovení systému.; 3 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové
aplikace získají díky této technologii výhodu. Je vyžadován 64bitový výpočetní systém. Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí odpovídat
výkonu.; 4 „Pozorování produktivity, efektivity a spokojenosti uživatelů při používání několika monitorů nebo velkého monitoru“, Koala LLC Ergonomics Consulting, 6. listopadu 2012.; 5 Standardní podpora externích
monitorů díky integrované grafické kartě závisí na použité platformě počítače nebo tvarovém faktoru; skutečný počet podporovaných monitorů se bude lišit. Je zapotřebí dodatečná kabeláž.; 6 Služby HP Care Pack se
prodávají samostatně jako volitelné služby. Úrovně služeb a doby reakce na požadavek se mohou u služeb HP Care Pack lišit v závislosti na lokalitě. Služba je zahájena k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá
omezení. Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může
mít další práva vyplývající ze souladu s místními zákony, a takováto práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.; 7 Volitelný
prvek prodávaný samostatně nebo jako doplněk.
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Technické specifikace zřeknutí
Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows 8 plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně
zakoupeného hardwaru, ovladačů nebo softwaru. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ.; 2 Tento systém má předinstalovaný software Windows 7 Pro a dodává se s licencí a médii pro software Windows 8.1 Pro. V
jednu chvíli můžete používat pouze jednu verzi softwaru Windows. Budete-li chtít přejít z jedné verze na druhou, musíte jednu verzi odinstalovat a druhou nainstalovat. Před odinstalací a instalací operačního systému
musíte zálohovat všechna data (soubory, fotografie apod.), aby nedošlo k jejich ztrátě.; 3 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo
softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Je vyžadován 64bitový výpočetní systém. Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí
odpovídat výkonu.; 4 Celá paměť o velikosti 4 GB a větší je dostupná pouze v 64bitovém operačním systému. V 32bitových operačních systémech Windows závisí množství použitelné paměti na konkrétní konfiguraci,
takže kvůli požadavkům na systémové zdroje nemusí být k dispozici více než 3 GB paměti.; 5 V případě pevných disků: 1 GB = 1 miliarda bajtů. TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 36 GB místa na
disku (systém Windows 8.1) je vyhrazeno pro software k obnovení systému.; 6 Duplikování materiálů chráněných autorským právem je přísně zakázáno. Skutečná rychlost se může lišit. Kompatibilita dvouvrstvých médií
se může u některých přehrávačů disků DVD a jednotek DVD-ROM podstatně lišit. Jednotka DVD-RAM nedokáže číst ani zapisovat 2,6GB jednostranná ani 5,2GB oboustranná média verze 1.0.; 7 Ke sledování obrázků ve
vysokém rozlišení je třeba obsah HD.; 8 Integrovaná grafika Intel HD využívá část celkové paměti systému pro grafický výkon. Systémová paměť vyhrazená pro grafické výpočty není programům k dispozici pro jiné účely.;
9 Volitelná nebo doplňková funkce.; 10 Vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP s přístupem na web a registraci účtu HP ePrint, viz www.hp.com/eprint.
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Více informací na
www.hp.eu/desktops
Drže krok s využitím finančních služeb HP

Držte krok s využitím finančních služeb HP a zaveďte inovativní technologie, které jsou nezbytné pro zvýšení hodnoty podnikání a odlišení se od konkurence. Více informací najdete na
stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny
v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. V některých vydáních systému
Windows 8,1 nemusí být dostupné všechny funkce. Aby byla funkčnost systému Windows 8,1 plně využita, mohou systémy vyžadovat upgradovaný nebo
samostatně zakoupený hardware. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.microsoft.com/windows. Intel, Core a Pentium jsou ochranné známky
společnosti Intel Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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