Taulukot

HP Pro 3500 -mikrotornitietokone
Yrityskäyttöön tarkoitettu HP Pro
3500 G2 -mikrotornitietokone
tarjoaa sinulle budjettiisi sopivalla
hinnalla suorituskyvyn, jota
tarvitset jokapäiväisten
työmääriesi hoitamiseen.

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.
Windows 8.11
Jopa 1 Tt2 kiintolevytilaa

Älykäs ja täydellisen sopiva muotoilu
HP Pro 3500 G2 -mikrotorni on täystoiminnallinen yritystietokone, joka tarjoaa HP:lle ominaisen luotettavuuden ja
laadun.
Suorituskykyä silloin, kun sitä tarvitaan
Paranna tuottavuutta tehokkaalla yrityksille tarkoitetulla tietokonetekniikalla. Nauti Windows 8.11
-käyttöjärjestelmästä ja suoriudu projekteista tehokkaiden Intel® Core™ i3 -suorittimien avulla.3
Rentoudu ja luota HP:hen.
Tehty kestämään, se on sitoumuksemme. Innovatiivisen suunnittelun ja tuhansien testaustuntien ansiosta voit olla
varma, että hankkimasi tietokone on luotettava ja kestävä.
Toiminnot
Erittäin modernin näköisessä HP Pro 3500 G2 -mikrotornissa on selkeät linjat ja kiiltävän musta pinta.
Voit määrittää asemia jopa 1 Tt:n2 levytilalle. Mukauta HP Pro 3500 G2 -mikrotorni suorituskykytarpeisiisi.
Vie esityksesi seuraavalle tasolle integroidun Intel® HD -näytönohjaimen tai lisävarusteena hankittavan NVIDIA
GeForce 705 -näytönohjaimen7 avulla; tuloksena on erittäin korkealaatuinen visuaalinen suorituskyky runsaasti
grafiikkaominaisuuksia vaativissa sovelluksissa.
HP 3500 G2 -mikrotornissa on vakiona erilaisia näppärästi sijoitettuja portteja, mukaan lukien kuusi USB 2.0
-porttia (kaksi eteenpäin suunnattua ja neljä taaksepäin suunnattua), RJ-45 Ethernet -liitäntä sekä monia muita.
Hyödynnä muokattavia laajennusvaihtoehtoja yhden PCI Express x1 ja yhden PCI Express x16 -korttipaikan avulla,
jolloin voit tukea useita lisäkortteja.
Pidä kaikki näkyvillä ja ole jopa 35 prosenttia4 tuottavampi. Näyttötilaa on työskentelyyn runsaasti, sillä
tietokoneessa on tuki kahden näytön liittämiseen.5
Voit luottaa HP:n yhden vuoden rajoitetun vakiotakuun palkittuun palveluun ja tukeen.
Rentoudu. Valinnaisten HP Care Pack -pakettien asiantuntijatuki suojaa laitteesi, jos haluat pidentää tai laajentaa
rajoitettua takuuta. Valitse oma huoltopakettisi, jotta saat juuri tarvitsemasi avun.6
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Koko

Mikrotorni

Käyttöjärjestelmä

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (saatavilla Windows 8.1 Professional -version muunto-oikeuksien kautta)2
FreeDOS 2.0

Prosessorituoteperhe

Intel® Core™ i3 -suoritin; Intel® Pentium® -suoritin; Intel® Celeron® -suoritin3

Prosessori

Intel® Celeron® G1620 -suoritin ja Intel-teräväpiirtonäytönohjain (2,7 GHz, 2 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Core™ i3-3240 -suoritin ja Intel HD 2500 -näytönohjain (3,4 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2
ydintä); Intel® Pentium® G2030 ja Intel HD -näytönohjain (3 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä)

Piirisarja

Intel® H61 Express

Muisti

Enintään 8 Gt DDR3-1600 SDRAM4
Muistipaikat: 2 DIMM

Tallennustuotteet

Sisäiset asemapaikat
Ulkoiset massamuistipaikat
500 Gt, enintään 1 Tt, SATA (7 200 k/min)5

Asemavaihtoehdot

SATA SuperMulti DVD+/-RW -asema6

Näyttöominaisuudet

Integroitu Intel-teräväpiirtonäytönohjain; Integroitu Intel HD 2500 -grafiikkasuoritin; NVIDIA GeForce GT 705 (1 Gt)7,8
Integroitu näytönohjain riippuu suorittimesta

Ääni

Sisäinen Realtek ALC656 -äänikortti ja yrityskuulokkeet

Tietoliikenne

Realtek RTL8171EH GbE

Laajennuspaikat

1 PCIe x16 -paikka; 1 PCIe x1

Portit ja liittimet

6 USB 2.0 -porttia, 1 RJ-45 -portti; 1 DVI-D; VGA-portti; 1 kuulokeliitäntä; 1 mikrofoniliitäntä; 1 äänitulo; 1 äänilähtö

Syöttölaite

HP:n langallinen USB-näppäimistö9
HP:n optinen USB-hiiri; Langallinen, optinen USB-yleishiiri

Suojaus

HP Business PC Security -lukkosarja (lisävaruste); HP:n avaimellinen kaapelilukkosarja (lisävaruste)

Ohjelmisto

HP:n yritystietokoneisiin on asennettu valmiiksi esimerkiksi seuraavat ohjelmistot: CyberLink Power DVD BD, CyberLink YouCam BE, CyberLink Power2Go ja HP ePrint -ohjain. Valmiiksi asennettujen
ohjelmistojen täydellinen luettelo on dokumentissa Tekniset tiedot lyhyesti.10

Mitat

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

Paino

6,93 kg
Tarkka paino riippuu kokoonpanosta

Käyttökosteus

10–90 prosentin suhteellinen kosteus

Käyttölämpötila

0–40 °C

Virta

180 W:n vakioteho

Takuu

1 vuoden (1-1-1) rajoitettu takuu- ja huoltopalvelu sisältää yhden vuoden takuun osille, työlle ja korjauksille asiakkaan tiloissa. Ehdot vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
NVIDIA GeForce GT630 DP (2
Gt) PCIe x16 -näytönohjain

Paranna tietokoneesi 2D- ja 3D-suorituskykyä* ja käytä useita ulkoisia näyttöjä yhdellä näytönohjaimella. Soita
videopuheluita** ja muokkaa kuvia sekä videoita yritystietokoneella, jonka huippuluokan graafinen suorituskyky parantaa
samalla sen jokapäiväistä käyttöä.

Tuotenumero: B4J92AA

HP Business Digital
-kuulokkeet

HP:n mukava ja kevyt yrityskuulokemikrofoni sopii niin puhelinpalvelukeskuksiin, paljon puhelimessa puhuville ja
satunnaiseen käyttöön työpöydän ääressä. Joustava pantaosa on kevyesti pehmustettu, täysikokoiset kuulokkeet on
valmistettu nahasta ja mikrofoni on varren päässä.

Tuotenumero: QK550AA

HP SATA (NCQ/Smart IV)
-kiintolevyasema (1 Tt,
7 200 k./min, 6 Gbp/s)

Maksimoi HP:n yritystietokoneiden suorituskyky ja täytä tilatarpeesi suuren tallennustilan kiintolevyillä. Serial ATA (NCQ ja
Smart IV) 6,0 Gb/s -kiintolevyasemat ovat käytettävissä seuraavissa malleissa: 2,5", 7 200 k./min. – 1 Tt:n, 500 Gt:n** ja
2,5" 10 000 k./min. - 250 Gt** ja 500 Gt.**

HP:n musta 16X SATA
SuperMulti -asema

Nyt voit kirjoittaa kaikkiin DVD-tyyppeihin (mukaan lukien DVD-RAM), polttaa levyihin omat etiketit DVD-asemassa ja
tallentaa jopa 8,5 Gt tietoa tai tallentaa jopa 4 tuntia DVD-tasoista kuvaa – kaikki HP SATA SuperMulti -asemalla.

HP:n johdoton näppäimistö
ja hiiri

HP:n langaton näppäimistö ja hiiri tuo edistyneet toiminnot sekä käytön helppouden käsiesi ulottuville. Pysäytä
piilottaminen johtojen ja muodostaa yhteyden on siisti toimi tilaa langattoman näppäimistön, langattoman laserhiiren ja
langaton USB- vastaanotin paketti - luotu ympäristöä ajatellen.

Tuotenumero: QK555AA

Tuotenumero: QS208AA

Tuotenumero: QY449AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U6578E
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Alaviitteet
Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia
Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.; 2 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on
pienempi. Järjestelmän palautusohjelmistolle on varattu enintään 30 Gt kiintolevytilaa (Windows 8.1);; 3 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät
välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä 64-bittinen tietokonejärjestelmä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.; 4
”Observed Productivity, Efficiency and User Satisfaction when Using Multiple or Large Displays”, Koala LLC, ergonomiakonsultointi, 6.11.2012.; 5 Suoritinperustaisen yhdysrakenteisen näytönohjaimen vakiotuki ulkoisille
näytöille määräytyy tietokoneen alustan/kokoluokan mukaan; todellinen tuettujen näyttöjen määrä vaihtelee. Edellytyksenä lisäjohdot.; 6 HP Care Pack -paketit myydään erikseen valinnaisina palveluina. HP Care Pack
-palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä
asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät
vaikuta.; 7 Valinnaiset ominaisuudet myydään erikseen tai lisälaitteina.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia
Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.; 2 Järjestelmään on asennettu valmiiksi Windows 7 Pro -ohjelmisto, ja sen mukana toimitetaan
Windows 8.1 Pro -ohjelmiston käyttöoikeus ja asennusmateriaali. Voit käyttää vain yhtä Windows-ohjelmistoversiota kerrallaan. Versiosta toiseen vaihtaminen edellyttää yhden version asennuksen poistamista ja toisen
asentamista. Jotta et menettäisi tietojasi, tee kaikista tiedoista (tiedostot, valokuvat ja niin edelleen) varmuuskopiot ennen käyttöjärjestelmien poistamista ja asentamista.; 3 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen
ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä 64-bittinen tietokonejärjestelmä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.; 4 Vähintään 4 Gt:n käytettävissä oleva muisti edellyttää 64-bittisen käyttöjärjestelmän käyttöä. Windowsin 32-bittisissä versioissa käytettävän
muistin määrä riippuu kokoonpanosta, joten yllä mainittu 3 Gt:n kokonaismuisti ei välttämättä ole käytettävissä järjestelmän resurssivaatimusten vuoksi.; 5 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua.
Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmän palautusohjelmistolle on varattu enintään 36 Gt kiintolevytilaa (Windows 8.1).; 6 Tekijänoikeuksin suojatun materiaalin kopiointi on ehdottomasti kielletty.
Todelliset nopeudet saattavat vaihdella. Kaksikerroksisten levyjen yhteensopivuus vaihtelee laajasti kotikäyttöön tarkoitettujen DVD-soittimien ja DVD-ROM-asemien osalta. Huomaathan, että DVD-RAM-tekniikalla ei voi
kirjoittaa tai lukea 2,6 Gt:n yksipuolisia eikä 5,2 Gt:n kaksipuolisia version 1.0 levyjä.; 7 HD-kuvien katselu edellyttää teräväpiirtosisältöä.; 8 Integroitu Intel HD -grafiikkasuoritin käyttää osaa järjestelmämuistista
näyttömuistina. Videon toistoa varten varattu järjestelmämuisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä muihin tarkoituksiin.; 9 Lisävaruste tai lisäominaisuus.; 10 Edellytyksenä internet-yhteys HP:n tulostimeen, jossa on
verkkoyhteys, ja HP ePrint -tilin rekisteröinti (katso www.hpcom/eprint).
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Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/desktops
Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
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