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HP Pro 3500 G2 Microtower Bilgisayar
HP Pro 3500 G2 Microtower İş
Amaçlı Bilgisayar, bütçenize uygun
bir fiyata günlük iş yükleriniz için
gereken performansı sunar.

HP, Windows ürününü önerir.
Windows 8.11
En fazla 1 TB2 sabit sürücü alanı

Tam olması gerektiği gibi akıllı tasarım
HP Pro 3500 G2 Microtower İş Amaçlı Bilgisayar ile çalışmalarınızda HP kalitesi ve güvenilirliğine sahip tam işlevli ve
iş amaçlı bir bilgisayar deneyimi elde edin.
Gerek duyduğunuz anda performans
Güçlü bir iş amaçlı bilgisayar teknolojisi ile verimliliği artırın. Güçlü Intel® Core™ i3 işlemciler içeren projeler
aracılığıyla Windows 8.11 özellikleri ve güç elde edin.3
Rahatlayın ve HP'ye güvenin
Uzun süre dayanacak şekilde tasarlandığını garanti ederiz. Yenilikçi mühendislik ve yapılan uzun testler sonucunda,
yatırımınızı karşılığında güvenilir ve sağlam bir masaüstü bilgisayara sahip olacaksınız.
Özellikler
HP Pro 3500 G2 MT bilgisayarın endüstriyel tasarımı, net hatları ve parlak siyah dış yüzeyi ile eşsiz bir modern
görünüme sahiptir.
Sürücü seçeneklerini en fazla 1 TB2 sürücü alanı kaplayacak şekilde yapılandırın. HP Pro 3500 G2 aygıtınızı
performans gereksinimlerinize göre özelleştirin.
Grafik ağırlıklı uygulamalarda yüksek kaliteli görsel performans sağlayan tümleşik Intel® HD Grafik Kartı veya isteğe
bağlı NVIDIA GeForce 705 grafik kartı7 ile sunumlarınızı bir üst düzeye taşıyın.
HP Pro 3500 G2 MT, 6 adet USB 2.0 bağlantı noktası (2 önden girişli ve 4 arkadan girişli), RJ-45 ve benzerleri gibi
kolay erişim için uygun yerlere yerleştirilmiş çeşitli bağlantı noktalarıyla birlikte sunulur.
Çeşitli aksesuar kartlarını destekleyen 1 PCI Express x1 ve 1 PCI Express x16 yuvalarıyla özelleştirilebilir genişletme
seçeneklerinden yararlanın.
İstediğiniz her şeyin elinizin altında olması sayesinde %35'e4 varan oranda daha verimli olun. İki ekrana kadar
sağladığı destek sayesinde tüm işlerinize yetecek kadar çok ekran bölmesi yer alır.5
HP'nin standart, 1 yıllık sınırlı garanti içeren ödüllü hizmetine ve desteğine güvenin.
Rahatlayın. HP Care Pack'ler sayesinde standart sınırlı garantinizin süresini ve kapsamını artırarak uzman desteği
elde edin. İstediğiniz servis paketini seçerek ihtiyacınız olan yardımı alın.6
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Form faktörü

Microtower

İşletim Sistemi

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (Windows 8.1 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
FreeDOS 2.0

İşlemci ailesi

Intel® Core™ i3 işlemci; Intel® Pentium® işlemci; Intel® Celeron® işlemci3

Işlemci

Intel® Celeron® G1620, Intel® HD Graphics ile (2,7 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i3-3240, Intel HD Graphics 2500 ile (3,4 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Pentium® G2030 Intel
HD Graphics ile (3 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Intel® H61 Express

Bellek

En fazla 8 GB DDR3-1600 SDRAM4
Bellek yuvaları: 2 DIMM

Bilgi Depolama

Dahili sürücü bölmeleri
Harici sürücü bölmeleri
500 GB, en fazla 1 TB, SATA (7200 dev./dk.)5

Çıkartılabilir ortam

SATA SuperMulti DVD+/-RW6

Grafik

Tümleşik Intel HD Graphics; Tümleşik Intel HD Graphics 2500; NVIDIA GeForce GT 705 (1 GB)7,8
Tümleşik grafik kartı işlemciye bağlıdır

Ses

Tümleşik Realtek ALC656 ses kartı ve kurumsal mikrofonlu kulaklık

İletişim

Realtek RTL8171EH GbE

Genişletme Yuvaları

1 PCIe x16; 1 PCIe x1

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

6 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 kulaklık; 1 mikrofon; 1 ses girişi; 1 ses çıkışı

Giriş Cihazı

HP USB Kablolu Klavye9
HP USB Optik Fare; Evrensel USB kablolu optik fare

Güvenlik

HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi Takımı (isteğe bağlı); HP Uyumlu Kablo Kilidi Takımı (isteğe bağlı)

Yazılım

HP iş amaçlı bilgisayarları, CyberLink Power DVD BD, CyberLink YouCam BE, CyberLink Power2Go ve HP ePrint Driver gibi çeşitli yazılımlar ile birlikte sunulur. Önceden yüklenmiş yazılımların tam listesi
için lütfen bu ürünün QuickSpecs dosyasına bakın10

Boyutlar

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

Ağırlık

6,93 kg
Tam ağırlık yapılandırmaya göre değişir

Çalıştırma Nemi

% 10 - 90 RH

Çalıştırma Isısı

0 - 40°C

Güç

180 W standart verimlilik

Garanti

1 yıllık (1-1-1) sınırlı garanti ve servis hizmeti, bir yıl boyunca parça, işçilik ve yerinde onarımı kapsar. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
NVIDIA GeForce GT630 DP
(2GB) PCIe x16 Grafik Kartı

2B ve 3B* grafik performansını artırın ve birden fazla ekranı tek bir grafik kartından çalıştırın. En üst düzey grafikler ve
görsellerle günlük iş bilgisayarı deneyiminizi daha iyi hale getirin ve Web konferansı** ve video veya fotoğraf düzenleme
gibi faaliyetlerde bulunun.

Ürün numarası: B4J92AA

HP Business Dijital
Mikrofonlu Kulaklık

HP Business Dijital Mikrofonlu Kulaklık, rahatlığı ve hafifliği sayesinde çağrı merkezleri, yoğun telefon görüşmeli işler veya
masanızda çalışırken günlük kullanım için mükemmel bir kulaklıktır. Başın üstünde kalan esnek bölüm, yumuşak bir
dolgu, tam boy deri kulaklıklar ve monte edilmiş bir mikrofon kolu içerir.

Ürün numarası: QK550AA

HP 1 TB 7200 rpm SATA
(NCQ/Smart IV) 6 Gbps Sabit
Sürücü

Yüksek kapasiteli sürücülerle HP Kurumsal Bilgisayarlarınızın performansını artırın ve depolama alanı taleplerini
karşılayın. Seri ATA (NCQ ve Smart IV) 6,0 Gb/sn Sabit Sürücüler şu modellerde bulunur: 2,5 inç 7.2K – 1 TB, 500 GB** ve
2,5 inç 10K - 250 GB** ve 500 GB.**

HP 16X SATA SuperMulti
Siyah Sürücü

Artık HP SATA SuperMulti sürücü ile DVD-RAM dahil tüm DVD biçimlerinde yazabilir, DVD sürücünüzden kendi disk
etiketlerinizi oluşturabilir ve 8,5 GB'ye kadar veri depolayabilir veya 4 saate kadar DVD kalitesinde video kaydedebilirsiniz.

HP Kablosuz Klavye ve Fare

HP Kablosuz Klavye ve Kablosuz Fare parmaklarınızın altında gelişmiş işlevsellik ve kullanım kolaylığı sunar. Akılcı bir
ortamda bir araya getirilmiş kablosuz klavye, kablosuz fare ve USB kablosuz alıcı ile kabloları saklamaya son verin ve
ferah bir çalışma alanı sağlayın.

Ürün numarası: QK555AA

Ürün numarası: QS208AA

Ürün numarası: QY449AA

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın
Ürün numarası: U6578E
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Dipnotlar
Bazı özellikler, bazı Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrıca satılan donanım, sürücü ve/veya yazılım gerektirebilir. Bkz.
http://www.microsoft.com.; 2 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. Sistem diskinin en fazla 30 GB'lık kısmı (Windows 8,1 için) sistem kurtarma yazılımı
için ayrılmıştır.; 3 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. 64 bit bilgi işlem
sistemi gereklidir. Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.; 4 "Birden Fazla veya Büyük Ekranlar
Kullanıldığında Üretkenlik, Verimlilik ve Kullanıcı Memnuniyeti Gözlemlenmiştir", Koala LLC Ergonomics Consulting, 6 Kasım 2012.; 5 Tümleşik işlemci bazlı grafikler ile standart bir özellik olarak harici ekranlar desteği belirli
PC platformuna/boyutuna bağlıdır; desteklenen gerçek ekran sayısı değişiklik gösterir. İlave kablolar gerekir.; 6 HP Care Pack'ler, isteğe bağlı hizmetler olarak ayrıca satılır. HP Care Pack hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri
bulunduğunuz yere göre değişebilir. Hizmet donanımın satın alındığı tarihte başlar. Belirli sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/cpc. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ait veya satın alma
esnasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca başka yasal haklara sahip olabilir. HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garanti ile HP hizmet şart ve koşulları bu
hakları etkilemez.; 7 İsteğe bağlı özellikler ayrıca veya eklenti özelliği olarak satılır.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
Bazı özellikler, bazı Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrıca satılan donanım, sürücü ve/veya yazılım gerektirebilir. Bkz.
http://www.microsoft.com.; 2 Windows 7 Pro yazılımı yüklü olan bu sistem Windows 8,1 Pro yazılımı için gerekli lisans ve ortamla birlikte sunulur. Windows yazılımının aynı anda yalnızca bir sürümünü kullanabilirsiniz.
Sürümler arası geçiş yapmak için bir sürümü kaldırıp diğerini yüklemeniz gerekir. Veri kaybını önlemek için işletim sistemlerini kaldırma ve yükleme işlemlerinden önce tüm verilerinizi (dosyalar, fotoğraflar, vb.)
yedeklemeniz gerekir.; 3 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. 64 bit bilgi
işlem sistemi gereklidir. Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.; 4 4 GB veya daha büyük bellekten en iyi
şekilde yararlanabilmek için 64 bit işletim sistemi gerekir. Windows 32 bit işletim sistemleriyle, yaklaşık 3 GB bellek sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle kullanılamayacağı için, kullanılabilir bellek miktarı
yapılandırmanıza göre değişir.; 5 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. Sistem diskinin en fazla 36 GB'lık kısmı (Windows 8,1 için) sistem kurtarma
yazılımı için ayrılmıştır.; 6 Telif hakkına tabi olan malzemelerin çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Gerçek hızlar farklılık gösterebilir. Çift Katmanlı ortam uyumluluğu bazı ev DVD oynatıcılarında ve DVD-ROM sürücülerinde
büyük ölçüde farklılık gösterir. DVD-RAM, 2,6 GB Tek Taraflı/5,2 Çift Taraflı Sürüm 1.0 ortamlardan okuyamaz veya bu ortamlara yazamaz.; 7 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.; 8 Tümleşik Intel HD grafik
işlemci, video performansı için sistem belleğinin bir bölümünü kullanır. Video performansına atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.; 9 İsteğe bağlı veya eklenti özellik.; 10 HP web
özellikli yazıcıyı kullanabilmek ve HP ePrint hesabına kaydolmak için İnternet bağlantısı gereklidir, bkz. www.hp.com/eprint.
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Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/desktops
HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın

HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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