Záznamový list

Počítač HP Pro 3500 G2 Microtower
Podnikový počítač HP Pro 3500 G2
Microtower vám poskytuje výkon,
ktorý potrebujete pre každodennú
pracovnú záťaž za cenu, ktorá príliš
nezaťaží váš rozpočet.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
Windows 8.11
Až 1 TB2 priestoru na pevnom disku

Šikovný dizajn, ktorý sedí ako uliaty.
Podnikový počítač HP Pro 3500 G2 Microtower ponúka pre vaše podnikanie plne funkčný podnikový počítač s
overenou kvalitou a spoľahlivosťou značky HP.
Vysoký výkon vtedy, keď ho potrebujete.
Zvýšte produktivitu vďaka výkonnej technológii podnikových počítačov. Využite Windows 8.11 a zvládajte projekty s
výkonnými procesormi Intel® Core™ i3.3
Uvoľnite sa a spoľahnite sa na značku HP.
Stvorený na výdrž, to je náš záväzok. Vďaka aplikovanej inovatívnej technológii a tisíckam hodín testovania
dostanete ako protihodnotu vašej investície spoľahlivý a odolný stolný počítač.
Funkcie
Priemyselný dizajn počítača HP Pro 3500 G2 MT disponuje čistými líniami a vysokolesklým čiernym povrchom na
maximálne moderný vzhľad.
Nakonfigurujte možnosti disku až na 1 TB2 diskového priestoru. Prispôsobte si HP Pro 3500 G2 MT svojim potrebám
výkonu.
Pozdvihnite prezentácie na vyššiu úroveň vďaka integrovanej grafickej karte Intel® HD alebo voliteľnej grafickej karte
NVIDIA GeForce 7057 pre vizuálny výkon vysokého kalibru pri graficky náročných aplikáciách.
Zostava HP Pro 3500 G2 MT je štandardne vybavená množstvom vhodne umiestnených portov pre rýchly prístup
vrátane 6 portov USB 2.0 (2 predné porty a 4 zadné porty), portu RJ-45 atď.
Využite možnosti prispôsobiteľného rozšírenia prostredníctvom 1 zásuvky PCI Express x1 a 1 zásuvky PCI Express
x16 na podporu širokej škály doplnkových kariet.
Majte všetko pod kontrolou a buďte až o 35 %4 produktívnejší. Pracovná plocha je vďaka podpore až dvoch displejov
dosť veľká pre každú prácu.5
Spoľahnite sa na oceňovanú službu a podporu so štandardnou 1-ročnou obmedzenou zárukou od spoločnosti HP.
Uvoľnite sa. Po predĺžení a rozšírení štandardnej obmedzenej záruky cez voliteľné služby HP Care Pack máte v
zálohe odbornú podporu. Vyberte si svoj vlastný balík služieb tak, aby ste mali pomoc, ktorú potrebujete.6
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Vyhotovenie

Microtower

Operačný systém

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (dostupné prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 8.1 Pro)2
FreeDOS 2.0

Skupina procesora

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

Procesor

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

Čipová sada

Intel® H61 Express

Pamäť

Maximálne 8 GB DDR3-1600 SDRAM4
Pamäťové sloty: 2 DIMM

Ukladacie zariadenia

Interné šachty na mechaniky
Externé šachty na mechaniky
500 GB, maximálne 1 TB, SATA (7 200 ot./min.)5

Vymeniteľné médiá

SATA SuperMulti DVD+/-RW6

Grafika

Integrovaná grafická karta Intel HD Graphics; Integrovaná grafická karta Intel HD Graphics 2500; NVIDIA GeForce GT 705 (1 GB)7,8
Typ integrovanej grafickej karty závisí od typu procesora

Zvuk

Integrovaná zvuková karta Realtek ALC656 a náhlavná súprava biznis

Možnosti komunikácie

Realtek RTL8171EH GbE

Rozširujúce sloty

1x port PCIe x16; 1x PCIe x1

Porty a konektory

6x USB 2.0; 1x RJ-45; 1x DVI-D; 1x port VGA; 1x slúchadlá; 1x mikrofón; 1x zvukový vstup; 1x zvukový výstup

Vstupná jednotka

Káblová USB klávesnica HP9
Optická myš HP pre rozhranie USB; Univerzálna káblová optická USB myš

Zabezpečenie

Súprava bezpečnostného zámku HP Business PC (voliteľné); súprava lankového zámku HP na kľúč (voliteľné)

Softvér

Podnikové počítače HP sa dodávajú s rôznymi softvérovými titulmi vrátane CyberLink Power DVD BD, CyberLink YouCam BE, CyberLink Power2Go a ovládača HP ePrint. Úplný zoznam
predinštalovaného softvéru nájdete v dokumente so stručnými špecifikáciami10

Rozmery

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

Hmotnosť

6,93 kg
Presná hmotnosť závisí od konfigurácie

Povolená vlhkosť
prevádzkového prostredia

10 až 90 % relatívnej vlhkosti

Povolená teplota
prevádzkového prostredia

0 až 40 °C

Zdroj

Štandardná účinnosť 180 W

Záruka

V rámci tejto 1-ročnej (1-1-1) obmedzenej záruky a ponuky služieb je k dispozícii výmena súčiastok, práca a opravy priamo u zákazníka počas 1 roka. Podmienky sa v jednotlivých krajinách líšia.
Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Grafická karta NVIDIA
GeForce GT630 DP (2GB)
PCIe x16

Zvýšte grafický výkon 2D a 3D* a spúšťajte viaceré displeje z jednej grafickej karty. Vďaka špičkovým grafickým a
vizualizačným funkciám sa môžete zapájať do webových konferencií**, upravovať video a fotografie, ako aj zvýšiť úroveň
každodennej práce s počítačom.

Náhlavná súprava HP
Business Digital

Náhlavná súprava HP Business Digital je pohodlná a ľahká, vďaka čomu je ideálna na použitie v telefonických centrách, pri
práci vyžadujúcej časté telefonovanie alebo príležitostne počas práce pri stole. Flexibilný náhlavný dizajn obsahuje tenké
vypchávky, kožené slúchadlá pokrývajúce celé uši a vstavané rameno mikrofónu.

Číslo produktu: B4J92AA

Číslo produktu: QK550AA

Pevný disk HP 1 TB, 7200
ot./min, SATA (NCQ/Smart IV)
6Gb/s

Veľkokapacitné disky umožňujú maximalizovať výkon počítačov HP Business a spĺňať požiadavky na ukladací priestor.
Pevné disky Serial ATA (NCQ a Smart IV) 6,0 Gb/s sú k dispozícii v modeloch: 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 Black Drive

Teraz môžete zapisovať na všetky formáty diskov DVD vrátane DVD-RAM, napaľovať vlastné potlače diskov priamo vo
vnútri vašej jednotky DVD a ukladať až 8,5 GB dát alebo zaznamenávať až 4 hodiny videa v kvalite DVD − všetko s
jednotkou HP SATA SuperMulti.

Číslo produktu: QK555AA

Číslo produktu: QS208AA

Bezdrôtová klávesnica a myš
HP

Bezdrôtová klávesnica a myš HP vám vkladá pokrokovú funkčnosť a ľahkosť používania priamo do dlaní. Prestaňte
skrývať káble a znovu objavte pracovný priestor bez neporiadku pomocou bezdrôtovej klávesnice, bezdrôtovej laserovej
myši a bezdrôtového prijímača USB v jedinom balíku, navrhnutom s ohľadom na životné prostredie.

Číslo produktu: QY449AA

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u
zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov
Číslo produktu: U6578E
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Poznámky
Nie všetky funkcie sú k dispozícii vo všetkých edíciách alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný a/alebo samostatne zakúpený
hardvér, ovládače a/alebo softvér. Navštívte lokalitu http://www.microsoft.com.; 2 Pri pevných diskoch sa počíta: 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až 30 GB na
systémovom disku (v systéme Windows 8.1) je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.; 3 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia
nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov alebo pre všetky softvérové aplikácie. Vyžaduje sa 64-bitový počítačový systém. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti
Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.; 4 „Zaznamenaná produktivita, efektivita a spokojnosť zákazníkov pri používaní viacerých alebo veľkých displejov,“ Koala LLC Ergonomics Consulting, 6. novembra 2012; 5 Podpora
externých displejov ako štandardnej funkcie cez integrovanú grafickú kartu v procesore závisí od konkrétneho faktora platformy/formátu počítača PC; skutočný počet podporovaných displejov bude rôzny. Vyžadujú sa
ďalšie káble.; 6 Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne ako voliteľné služby. Úroveň servisu a čas odozvy služieb HP Care Pack sa môže v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť. Služba sa začína dňom nákupu
hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné podmienky služieb, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený v čase predaja.
Zákazník môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi a také práva nie sú v žiadnom prípade ovplyvnené podmienkami služieb HP alebo obmedzenou zárukou HP, ktoré
získate pri kúpe produktu HP.; 7 Voliteľná možnosť predávaná samostatne alebo ako ďalšie príslušenstvo.
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Technické špecifikácie zrieknutie
Nie všetky funkcie sú k dispozícii vo všetkých edíciách alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný a/alebo samostatne zakúpený
hardvér, ovládače a/alebo softvér. Navštívte lokalitu http://www.microsoft.com.; 2 Tento systém má predinštalovaný softvér Windows 7 Pro a dodáva sa tiež s licenciou a médiami pre softvér Windows 8.1 Pro. Nie je
možné používať viac verzií systému Windows súčasne. Prechod medzi verziami si vyžiada odinštalovanie jednej verzie a nainštalovanie druhej. Pred odinštalovaním a nainštalovaním operačných systémov je potrebné
vytvoriť zálohu všetkých údajov (súborov, fotografií atď.), aby ste predišli ich strate.; 3 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť
prínosom pre všetkých zákazníkov alebo pre všetky softvérové aplikácie. Vyžaduje sa 64-bitový počítačový systém. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel
nesúvisí s mierou výkonnosti.; 4 Celková dostupnosť aspoň 4 GB pamäte vyžaduje 64-bitový operačný systém. S 32-bitovými operačnými systémami Windows závisí množstvo dostupnej pamäte od vašej konfigurácie, z
dôvodu požiadaviek systémových prostriedkov nemusia byť dostupné viac ako 3 GB celkovej pamäte.; 5 Pri pevných diskoch sa počíta: 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je
menšia. Až 36 GB na systémovom disku (v systéme Windows 8.1) je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.; 6 Vyhotovovanie kópií materiálu chráneného autorskými právami je prísne zakázané. Skutočné
rýchlosti sa môžu líšiť. Kompatibilita médií s podporou dvojvrstvového zápisu sa u niektorých DVD prehrávačov a jednotiek DVD-ROM značne líši. Pamätajte, že jednotka DVD-RAM nedokáže čítať jednostranné médiá s
kapacitou 2,6 GB/obojstranné médiá s kapacitou 5,2 GB verzie 1.0, ani zapisovať na ne.; 7 Na zobrazenie obrázkov v rozlíšení HD je potrebný obsah v rozlíšení HD.; 8 Integrovaná grafická karta Intel HD využíva časť celkovej
systémovej pamäte na zobrazenie videa. Systémová pamäť určená na zobrazenie videa nie je k dispozícii pre iné programy.; 9 Voliteľná prídavná funkcia.; 10 Vyžaduje sa pripojenie na internet k tlačiarni s webovým
rozhraním a registrácia konta služby HP ePrint, pozrite si webovú lokalitu www.hp.com/eprint.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/desktops
Zoznámte sa so službou HP Financial Services

Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie informácie
nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku. Niektoré funkcie nie sú v niektorých vydaniach systému Windows 8.1 k dispozícii. Na úplné využitie funkcií operačného
systému Windows 8.1 môžu tieto systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na lokalite
http://www.microsoft.com/windows. Intel, Core a Pentium sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších krajinách. Všetky ostatné
ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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