Φύλλο δεδομένων

Υπολογιστής HP Pro 3500 G2 Microtower
Ο επαγγελματικός υπολογιστής HP
Pro 3500 G2 Microtower σάς
προσφέρει την απόδοση που
χρειάζεστε για τις καθημερινές
εργασίες, σε τιμή που συμφέρει.

Η HP συνιστά Windows.
Windows 8.11
Έως 1 TB2 χώρος στο σκληρό δίσκο

Έξυπνη σχεδίαση, κατάλληλη για όλους τους χώρους.
Ο επαγγελματικός υπολογιστής HP Pro 3500 G2 Microtower προσφέρει στην επιχείρησή σας έναν πλήρως
λειτουργικό επαγγελματικό υπολογιστή με την εγγυημένη ποιότητα και αξιοπιστία της HP.
Απόδοση όταν την χρειάζεστε.
Ενισχύστε την παραγωγικότητα με ισχυρή τεχνολογία επαγγελματικών υπολογιστών. Απολαύστε τα Windows
8.11 και ολοκληρώστε τα έργα σας με τους πανίσχυρους επεξεργαστές Intel® Core™ i3.3
Εμπιστευτείτε την HP.
Δέσμευσή μας η αντοχή. Χάρη στην πρωτοποριακή σχεδίαση και στις χιλιάδες ώρες δοκιμών, με αυτόν τον
φορητό υπολογιστή επενδύετε στην αξιοπιστία και στην αντοχή.
Χαρακτηριστικά
Η βιομηχανική σχεδίαση του HP Pro 3500 G2 MT με τις καθαρές γραμμές και το λαμπερό μαύρο, χαρίζει το
απόλυτο στυλ.
Διαμορφώστε επιλογές μονάδας με χώρο στο δίσκο έως 1 TB2. Διαμορφώστε τον HP Pro 3500 G2 MT σύμφωνα με
τις ανάγκες σας.
Δώστε στις παρουσιάσεις σας νέα πνοή, με τα ενσωματωμένα γραφικά Intel® HD ή τα προαιρετικά γραφικά
NVIDIA GeForce 7057 για απόδοση υψηλού επιπέδου σε απαιτητικές εφαρμογές.
Ο βασικός εξοπλισμός του HP Pro 3500 G2 MT περιλαμβάνει διάφορες θύρες τοποθετημένες σε βολικά σημεία,
μεταξύ των οποίων 6 θύρες USB 2.0 (2 μπροστά και 4 πίσω), υποδοχή RJ-45 κ.ά.
Επωφεληθείτε από τις προσαρμόσιμες επιλογές επέκτασης που προσφέρουν οι υποδοχές PCI Express x1 και PCI
Express x16 για την υποστήριξη βοηθητικών καρτών.
Απολαύστε ξεκάθαρη εικόνα και έως 35%4 μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Υπάρχει αρκετός χώρος στην οθόνη για
όλες τις εργασίες σας χάρη στην υποστήριξη έως δύο οθονών.5
Βασιστείτε στη βραβευμένη εξυπηρέτηση και υποστήριξη της ΗΡ με την τυπική περιορισμένη εγγύηση 1 έτους.
Χαλαρώστε. Επεκταθείτε πέραν της τυπικής περιορισμένης εγγύησης, με τις προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack
και την υποστήριξη ειδικών. Επιλέξτε το δικό σας πακέτο υπηρεσιών για τις δικές σας ανάγκες.6
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Η HP συνιστά Windows.

Μορφή

Microtower

Λειτουργικό σύστημα

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro)2
FreeDOS 2.0

Οικογένεια επεξεργαστή

επεξεργαστής Intel® Core™ i3, επεξεργαστής Intel® Pentium®, επεξεργαστής Intel® Celeron®3

Επεξεργαστής

Intel® Celeron® G1620 με γραφικά Intel HD (2,7 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες), Intel® Core™ i3-3240 με γραφικά Intel HD 2500 (3,4 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες), Intel® Pentium® G2030
με γραφικά Intel HD (3 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες)

Chipset

Intel® H61 Express

Μνήµη

Έως 8 GB SDRAM DDR3-16004
Υποδοχές μνήμης: 2 DIMM

Αποθήκευση

Εσωτερικές θέσεις μονάδων
Εξωτερικές θέσεις μονάδων
500 GB, έως 1 TB, SATA (7200 rpm)5

Αποσπώμενα μέσα

SATA SuperMulti DVD+/-RW6

Γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά Intel HD, ενσωματωμένα γραφικά Intel HD 2500, NVIDIA GeForce GT 705 (1 GB)7,8
Τα ενσωματωμένα γραφικά εξαρτώνται από τον επεξεργαστή

Ήχος

Ενσωματωμένη κάρτα ήχου Realtek ALC656 και επαγγελματικό σετ ακουστικών

Επικοινωνίες

Realtek RTL8171EH GbE

Υποδοχές επέκτασης

1 PCIe x16, 1 PCIe x1

Θύρες και υποδοχές

6 USB 2.0, 1 RJ-45, 1 DVI-D, 1 VGA, 1 ακουστικών, 1 μικροφώνου, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου

Συσκευή εισόδου

Ενσύρματο πληκτρολόγιο HP USB9
Οπτικό ποντίκι USB HP, ενσύρματο οπτικό ποντίκι USB Universal

Ασφάλεια

Κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικών υπολογιστών HP (προαιρετικά), κιτ κλειδαριάς καλωδίου HP (προαιρετικά)

Λογισμικό

Οι επαγγελματικοί υπολογιστές της HP είναι εξοπλισμένοι με διάφορα είδη λογισμικού, όπως CyberLink Power DVD BD, CyberLink YouCam BE, CyberLink Power2Go και HP ePrint Driver. Για την
πλήρη λίστα του προεγκατεστημένου λογισμικού, ανατρέξτε στις γρήγορες προδιαγραφές του προϊόντος.10

Διαστάσεις

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

Βάρος

6,93 kg
Το ακριβές βάρος εξαρτάται από τη διαμόρφωση

Όρια υγρασίας λειτουργίας

10 έως 90% σχετική υγρασία

Όρια θερμοκρασίας
λειτουργίας

0 έως 40°C

Ισχύς

180 W τυπική απόδοση

Εγγύηση

Η περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (1-1-1) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν κάλυψη 1 έτους για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπια επισκευή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν
ανάλογα με τη χώρα. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Κάρτα γραφικών NVIDIA
GeForce GT630 DP (2 GB)
PCIe x16

Αυξήστε την απόδοση γραφικών 2D και 3D* και χρησιμοποιήστε ταυτόχρονα πολλές οθόνες σε μία μόνο κάρτα
γραφικών. Συμμετέχετε σε τηλεδιάσκεψη μέσω web**, επεξεργαστείτε βίντεο ή φωτογραφίες, και όλα αυτά ενώ
βελτιώνετε την καθημερινή επαγγελματική εμπειρία υπολογιστή με γραφικά υψηλών απαιτήσεων και οπτικά εφέ.

Ψηφιακό σετ
ακουστικών-μικροφώνου
HP Business

Άνετα και ελαφριά, τα επαγγελματικά ψηφιακά ακουστικά HP είναι ιδανικά για κέντρα κλήσης, εντατική χρήση
τηλεφώνου ή τυπική χρήση στο γραφείο. Εύκαμπτη σχεδίαση βραχίονα κεφαλής, ακουστικά πλήρους μεγέθους με
δερμάτινη επένδυση και προσαρμοζόμενος βραχίονας μικροφώνου.

Σκληρός δίσκος HP 1TB
7200rpm SATA (NCQ/Smart
IV) 6Gbp/s

Μεγιστοποιήστε την απόδοση των επαγγελματικών υπολογιστών HP και καλύψτε τις ανάγκες σας για αποθηκευτικό
χώρο με μονάδες υψηλής χωρητικότητας. Οι μονάδες σκληρού δίσκου Serial ATA (NCQ και Smart IV) 6,0 Gb/s διατίθενται
στα παρακάτω μοντέλα: 2,5" 7,2 K – 1 TB, 500 GB** και 2,5" 10 K - 250 GB** και 500 GB.**

Μονάδα HP 16X SATA
SuperMulti, μαύρο χρώμα

Τώρα μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε όλους τους τύπους DVD συμπεριλαμβανομένων DVD-RAM, να εκτυπώσετε τις
δικές σας ετικέτες δίσκων μέσα από την ίδια τη μονάδα DVD και να αποθηκεύσετε έως 8,5 GB δεδομένων ή εγγραφή
βίντεο έως 4 ωρών ποιότητας DVD – όλα με τη μονάδα δίσκου HP SATA SuperMulti.

Αριθμός προϊόντος: B4J92AA

Αριθμός προϊόντος: QK550AA

Αριθμός προϊόντος: QK555AA

Αριθμός προϊόντος: QS208AA

Ασύρματο πληκτρολόγιο και
ποντίκι HP

Επωφεληθείτε από τη βελτιωμένη λειτουργικότητα και την ευκολία χρήσης που προσφέρουν το ασύρματο
πληκτρολόγιο και ποντίκι HP. Σταματήστε να κρύβετε τα καλώδια και αποκτήστε ξανά έναν ελεύθερο χώρο εργασίας
με ασύρματο πληκτρολόγιο, ασύρματο ποντίκι laser και ασύρματο δέκτη USB σε μία συσκευασία - κατασκευασμένα με
γνώμονα το περιβάλλον.

Αριθμός προϊόντος: QY449AA

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό
της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.
Αριθμός προϊόντος: U6578E
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Η HP συνιστά Windows.

Υποσημειώσεις
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για
την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/.; 2 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική χωρητικότητα
είναι μικρότερη. Έως 30 GB του δίσκου συστήματος (για Windows 8.1) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.; 3 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση
ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Απαιτείται σύστημα 64-bit. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση
του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.; 4 Έρευνα "Observed Productivity, Efficiency and User Satisfaction when Using Multiple or Large Displays" της
Koala LLC Ergonomics Consulting, στις 6 Νοεμβρίου 2012.; 5 Η υποστήριξη εξωτερικών οθονών ως βασικό χαρακτηριστικό μέσω των ενσωματωμένων γραφικών του επεξεργαστή εξαρτάται από την πλατφόρμα/το
form factor του υπολογιστή. Ο πραγματικός αριθμός των υποστηριζόμενων οθονών μπορεί να διαφέρει. Απαιτούνται πρόσθετα καλώδια.; 6 Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά ως προαιρετικές επιλογές.
Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και
περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά
την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανένα τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της
υπηρεσίας HP ή από την Περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.; 7 Η προαιρετική λειτουργία πωλείται χωριστά ή ως πρόσθετη επιλογή.
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για
την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/.; 2 Σε αυτό το σύστημα υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 7 Pro και
παρέχονται επίσης άδεια και μέσα για το λογισμικό Windows 8,1 Pro. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία έκδοση του λογισμικού Windows τη φορά. Η αλλαγή μεταξύ εκδόσεων απαιτεί την απεγκατάσταση της μίας
έκδοσης για την εγκατάσταση της άλλης. Πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (αρχεία, φωτογραφίες, κ.λπ.), προτού απεγκαταστήσετε και εγκαταστήσετε τα λειτουργικά συστήματα,
ώστε να αποφύγετε την απώλεια των δεδομένων σας.; 3 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι
πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Απαιτείται σύστημα 64-bit. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν
αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.; 4 Για πλήρως διαθέσιμη μνήμη 4 GB ή μεγαλύτερη, απαιτείται λειτουργικό σύστημα 64 bit. Στα Windows 32 bit η ποσότητα της αξιοποιήσιμης μνήμης εξαρτάται από τη
διαμόρφωση. Μνήμες άνω των 3 GB μπορεί να μην είναι πλήρως διαθέσιμες λόγω των απαιτήσεων σε πόρους συστήματος.; 5 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική χωρητικότητα
είναι μικρότερη. Έως 36 GB του δίσκου συστήματος (για Windows 8.1) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.; 6 Η αναπαραγωγή υλικού που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα
απαγορεύεται ρητά. Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν. Η συμβατότητα των μέσων διπλής επίστρωσης διαφέρει πολύ σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής DVD και μονάδες DVD-ROM. Η μονάδα
DVD-RAM δεν πραγματοποιεί ανάγνωση ή εγγραφή σε μέσα 2,6 GB μονής όψης/5,2 GB διπλής όψης, έκδοσης 1.0.; 7 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.; 8 Τα ενσωματωμένα γραφικά Intel HD
χρησιμοποιούν μέρος της συνολικής μνήμης του συστήματος για την απόδοση εικόνας. Η μνήμη συστήματος που προορίζεται αποκλειστικά για την απόδοση της εικόνας δεν είναι διαθέσιμη για χρήση από άλλα
προγράμματα.; 9 Προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό.; 10 Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.hp.com/eprint.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/desktops
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη
αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν
πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι
λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8.1. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8.1, τα συστήματα μπορεί να
απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Οι
ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα
ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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