Adatlap

HP Pro 3500 G2 mikrotornyos számítógép
A HP Pro 3500 G2 mikrotornyos
üzleti számítógép kedvező áron
biztosítja a mindennapos
munkaterhelésekhez szükséges
teljesítményt.

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.
Windows 8.11
Akár 1 TB2 merevlemez-terület

Intelligens kialakítás a megfelelő méretben.
A HP Pro 3500 G2 üzleti mikrotornyos számítógép egy teljes körű funkciókat kínáló üzleti számítógép a HP
hagyományosan kiváló minőségével és megbízhatóságával.
Teljesítmény, amikor szükség van rá.
Növelje a termelékenységet egy hatékony üzleti számítógépes technológiával. Élvezheti a Windows 8.11 operációs
rendszer nyújtotta előnyöket, valamint a kiemelkedő hatékonyságot a projektek kezelése során a nagy
teljesítményű Intel® Core™ i3 processzorok révén.3
Nem kell aggódnia, hiszen a HP termékeire mindig számíthat.
Elkötelezettek vagyunk a tartósság mellett. Az innovatív mérnöki munkának és a több ezer órányi tesztelésnek
köszönhetően egy megbízható és tartós asztali számítógéphez jut.
Szolgáltatások
A HP Pro 3500 G2 MT formatervét a letisztult vonalak és a fényes fekete borítás jellemzi, amelyek tökéletesen
modern megjelenést biztosítanak.
Konfigurálhatja a merevlemez beállításait az akár 1 TB-os2 merevlemez-területhez. Egyéni teljesítményigényeire
szabhatja a HP Pro 3500 G2 MT beállításait.
A bemutatók új dimenzióit ismerheti meg a beépített Intel® HD grafikus vezérlő vagy az opcionális NVIDIA GeForce
705 grafikus vezérlő7 révén, amelyek magas szintű vizuális teljesítményt biztosítanak a nagy grafikus teljesítményt
igénylő alkalmazásokban.
A HP Pro 3500 G2 MT alapfelszereltségének részét képezik a megfelelően elhelyezett, gyors hozzáférést biztosító
különféle portok, például a 6 USB 2.0 port (2 elülső oldali és 4 hátsó), az RJ-45 port és még sok más.
A bővítőkártyákat támogató 1 PCI Express x1 és 1 PCI Express x16 bővítőhely révén kiaknázhatók az egyedi
bővítési lehetőségek.
Az összes munkáját egyszerre áttekintheti, és akár 35%-kal4 hatékonyabb lehet. A munkáihoz nagy
képernyőfelület áll rendelkezésére az akár két képernyő támogatása révén.5
A normál 1 éves korlátozott jótállás révén a HP díjnyertes szolgáltatásaira és támogatására támaszkodhat
bizalommal.
Megnyugodhat. Szakértői támogatásban részesülhet, ha a normál, korlátozott jótállást kibővíti az opcionális HP
Care Pack csomagokkal. Válasszon saját szolgáltatáscsomagot, és az igényeinek megfelelő segítségben
részesülhet.6
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Helyigény

Mikrotorony

Operációs rendszer

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (elérhető a Windows 8.1 Pro alacsonyabb verzióra állításával)2
FreeDOS 2.0

Processzorcsalád

Intel® Core™ i3 processzor; Intel® Pentium® processzor; Intel® Celeron® processzor3

Processzor

Intel® Celeron® G1620 Intel HD grafikus kártyával (2,7 GHz, 2 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i3-3240 Intel HD 2500 grafikus vezérlővel (3,4 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Pentium®
G2030 Intel HD grafikus kártyával (3 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)

Lapkakészlet

Intel® H61 Express

Memória

Legfeljebb 8 GB DDR3-1600 SDRAM4
Memória bővítőhelyek: 2 DIMM

Adattárolás

Belső meghajtórekeszek
Külső meghajtórekeszek
500 GB, legfeljebb 1 TB, SATA (7200 f/p)5

Cserélhető hordozók

SATA SuperMulti DVD+/-RW6

Grafikus rendszer

Beépített Intel HD grafikus vezérlő; Beépített Intel HD 2500 grafikus vezérlő; NVIDIA GeForce GT 705 (1 GB)7,8
A beépített grafikus rendszer a processzortól függ

Hangeszközök

Integrált Realtek ALC656 hangkártya és üzleti headset

Kommunikáció

Realtek RTL8171EH GbE

Bővítőhelyek

1 PCIe x16; 1 PCIe x1

Portok és csatlakozók

6 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 fejhallgató; 1 mikrofon; 1 hangbemenet; 1 hangkimenet

Bemeneti eszköz

HP USB-s vezetékes billentyűzet9
HP USB-s optikai egér; Univerzális USB-s vezetékes optikai egér

Adatvédelem

HP üzleti számítógépekhez való biztonsági zárkészlet (opcionális); HP kulcsos kábeles zárkészlet (opcionális)

Szoftver

A HP üzleti számítógépekhez számos szoftver van mellékelve, többek között a CyberLink Power DVD BD, a CyberLink YouCam BE, a CyberLink Power2Go és a HP ePrint illesztőprogram. Az előre
telepített szoftverek teljes listáját a rövid termékleírásban tekintheti meg10

Méretek

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

Súly

6,93 kg
A pontos súly a konfigurációtól függ

Működési páratartalom
tartomány

10–90% relatív páratartalom

Működési hőmérséklet
tartomány

0–40 °C

Áramellátás

180 W-os standard hatásfokú

Garancia

1 éves (1-1-1) korlátozott jótállás és szervizszolgáltatás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása, valamint a helyszíni javítás. A használati feltételek országonként
eltérőek. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
NVIDIA GeForce GT630 DP (2
GB) PCIe x16 grafikus kártya

Az egy grafikus kártyával vezérelt több kijelző javított 2D és 3D* grafikus teljesítményt biztosít. Webes konferencia**,
video- vagy fotószerkesztési lehetőségek, a hétköznapi üzleti számítógépes élmény nagy teljesítményű grafikával és
képi elemekkel történő kiegészítése mellett.

Termékszám: B4J92AA

HP Business digitális
fejhallgató

A kényelmes és pillekönnyű HP üzleti digitális headset tökéletes megoldás call centerekbe, sok telefonálást igénylő
munkához, de akár a munkában való alkalmi használathoz is. Igazán kényelmes kivitelű: vékonyan párnázott, valamint
teljes méretű bőr fülhallgatókat és mikrofonkart tartalmaz.

Termékszám: QK550AA

HP 1 TB 7200 f/perc SATA
(NCQ/Smart IV) 6 Gbit/s
merevlemez-meghajtó

A nagy kapacitású meghajtók révén maximálisra növelhető a HP üzleti számítógépek teljesítménye és kielégíthetők a
tárigények. A Serial ATA (NCQ és Smart IV) 6,0 Gb/s merevlemezek a következő típusok esetén állnak rendelkezésre: 2,5”
7200 – 1 TB, 500 GB** és 2,5" 10 000 – 250 GB** és 500 GB.**

HP 16X SATA SuperMulti
fekete meghajtó

Írási lehetőség minden DVD-formátumban, beleértve a DVD-RAM formátumot is, saját lemezfeliratozás beégetése
közvetlenül a DVD-meghajtóban, és akár 8,5 GB adat vagy akár 4 órányi, DVD-minőségű videó tárolása – mindez a HP
SATA SuperMulti meghajtóval.

Termékszám: QK555AA

Termékszám: QS208AA

HP vezeték nélküli
billentyűzet és egér

A HP vezeték nélküli billentyűzet és egér fejlett funkciókat és könnyed használatot helyez a felhasználó keze ügyébe. A
vezeték nélküli billentyűzetet, vezeték nélküli lézeres egeret és USB vezeték nélküli vevőegységet tartalmazó,
környezettudatosan összeállított csomag feleslegessé teszi a vezetékekkel való bíbelődést és rendezett munkafelületet
biztosít.

Termékszám: QY449AA

3 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a helyszíni
javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: U6578E
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Lábjegyzetek
Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek frissített és/vagy külön megvásárolható hardvereket, illesztőprogramokat és/vagy szoftvereket igényelhetnek a
Windows-funkciók teljes körű kihasználásához. További információk: http://www.microsoft.com.; 2 Merevlemezek esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. 1 TB = 1 billió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb.
Legfeljebb 30 GB-nyi tárterületet a rendszer-helyreállítási szoftver foglal el (Windows 8.1 rendszer esetén).; 3A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia
használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. 64 bites számítógéprendszert igényel. A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel
növekvő számozása nem a növekvő teljesítményt jelzi.; 4 „Observed Productivity, Efficiency and User Satisfaction when Using Multiple or Large Displays” (Termelékenységi, hatékonysági és felhasználói elégedettségi
vizsgálat több vagy nagy képernyő használata esetén), Koala LLC Ergonomics Consulting, 2012. november 6.; 5 A külső kijelzők támogatása alapkiépítésben az integrált, processzoralapú grafikus vezérlő segítségével az
adott számítógépes platformtól/mérettől függ; a támogatott kijelzők tényleges száma eltérő lehet. Használatához további kábelek szükségesek.; 6 A HP Care Pack csomagok külön vásárolhatók meg, opcionális
szolgáltatásként. A HP Care Pack csomagok szolgáltatási szintjei és válaszideje földrajzi területenként eltérő lehet. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A szolgáltatásra megszorítások
és korlátozások érvényesek. További információkért látogasson el a www.hp.com/go/cpc webhelyre. A HP szolgáltatásokra az azokra érvényes HP felhasználási feltételek mérvadók, amelyekről a vásárláskor kap
tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem
az adott HP termékhez kapott HP korlátozott jótállás.; 7 Az opcionális funkció külön vagy kiegészítőként vásárolható meg.
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Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek frissített és/vagy külön megvásárolható hardvereket, illesztőprogramokat és/vagy szoftvereket igényelhetnek a
Windows-funkciók teljes körű kihasználásához. További információk: http://www.microsoft.com.; 2 A rendszerre előre telepítve lett a Windows 7 Pro szoftver, illetve a Windows 8.1 Pro szoftver adathordozója és licence is
mellékelve van hozzá. Egyszerre csak a Windows szoftver egyik verziója használható. A különböző verziók közötti váltáshoz el kell távolítania az egyik verziót, majd telepítenie kell a másikat. Az operációs rendszerek
eltávolítása, illetve telepítése előtt biztonsági másolatot kell készítenie az összes adatról (fájlokról, fényképekről stb.), így elkerülhető azok elvesztése.; 3A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek
teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. 64 bites számítógéprendszert igényel. A teljesítmény a hardver- és
szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel növekvő számozása nem a növekvő teljesítményt jelzi.; 4 A 4 GB-os vagy nagyobb méretű memória teljes körű kihasználásához 64 bites operációs rendszer
szükséges. A 32 bites Windows operációs rendszerek esetében a felhasználható memóriamennyiség a konfigurációtól függ, így 3 GB fölött a rendszererőforrás-követelmények miatt előfordulhat, hogy nem érhető el a
teljes memória.; 5 Merevlemezek esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. 1 TB = 1 billió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. Legfeljebb 36 GB-nyi tárterületet a rendszer-helyreállítási szoftver foglal el
(Windows 8.1 rendszer esetén).; 6 A szerzői jogvédelem alatt álló anyagok másolása szigorúan tilos. A tényleges sebesség eltérő lehet. A kétrétegű adathordozók otthoni DVD-lejátszókkal és DVD-ROM meghajtókkal
való kompatibilitása eltérő. Vegye figyelembe, hogy a DVD-RAM nem képes olvasni vagy írni 2,6 GB-os egyoldalas, illetve 5,2 GB-os kétoldalas 1.0-s verziójú adathordozókat.; 7A HD képminőséghez HD tartalom
szükséges.; 8 A beépített Intel HD grafikus vezérlő videomegjelenítés közben igénybe veszi a teljes rendszermemória egy részét. A videomegjelenítéshez lefoglalt rendszermemóriát más programok másra nem
használhatják.; 9Opcionális vagy kiegészítőként elérhető funkció.; 10 Használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges, valamint internetkapcsolat a HP webkompatibilis nyomtatóhoz, lásd: www.hp.com/eprint.
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További tájékoztatás:
www.hp.eu/desktops
Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.
További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért. Nem minden funkció érhető el a Windows 8.1 minden kiadásában. A
rendszerek a Windows 8.1 funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolt hardvert igényelhetnek. További részletek:
http://www.microsoft.com/windows. Az Intel, a Core és a Pentium az Intel Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az
összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
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