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HP:ltä joustavia pöytätietokoneita 

yrityksen kasvun tueksi 

 

 

HELSINKI, 31.5.2011 – HP on tänään laajentanut ammattikäyttöön 

suunnattujen PC-tietokoneiden sarjaansa. Uudet tuotteet 

parantavat pk-yritysten IT-ratkaisujen joustavuutta ja turvallisuutta, 

sekä tarjoavat laajennusmahdollisuuksia liiketoiminnan kasvaessa.  

Uusiin, helposti räätälöitäviin laitteisiin kuuluvat: 

— HP Pro 3300 Business Desktop -sarja, johon kuuluvat HP Pro 3300 

ja HP Pro 3305 -mikrotornit sekä HP Pro 3300 SFF (Small Form 

Factor) -pöytätietokone. Laitteet sisältävät HP ProtectTools -

turvatyökalut, minkä lisäksi niissä riittää tehoa vastaamaan 

kaikkiin työpaikan tiedonkäsittelytarpeisiin. Uutuuksien 

joustavuus auttaa pienyrityksiä saamaan investoinnistaan 

kaiken hyödyn irti myös liiketoiminnan kasvaessa. 

— HP Elite 7300 -mikrotorni, jonka suunnittelussa pistämätön tyyli 

yhdistyy huippuluokan suorituskykyyn. Studiotasoisen 

äänentoiston takaa HP:n Beats Audio™ -teknologia. 

HP Pro 3300 -sarja   

HP Pro 3300 -sarja on suunniteltu pienyrityksille, jotka kaipaavat 

tietokoneisiinsa joustavia laajennusmahdollisuuksia vastaamaan 

muuttuviin liiketoiminnan tarpeisiin. Sarjan laitteet on helppo ottaa 

käyttöön, ja niiden ominaisuuksiltaan rikas käyttökokemus on 

myös luotettava. 

HP Pro 3300 ja 3305 -mikrotornien linjakas muotoilu on hengeltään 

teollisen särmikästä, ja laitteet ovat viimeistelyltään kiiltävän 

mustia. HP Pro 3300 SFF -tietokonessa on vastaava tyylikäs 

ulkokuori sekä täysikokoisen laitteen suorituskyky noin puolet 

pienemmässä koossa. 

 

HP Pro 3300 -mikrotornissa on Intelin H61-piirisarja, sekä valittavana 

Intel® Core™ i3 tai Intel® Pentium -prosessori1,2. HP Pro 3300 SFF -
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tietokoneessa puolestaan on toisen sukupolven Intel® Core™ -

piirisarja ja samat prosessorivaihtoehdot kuin 3300-mikrotornissa. 

HP Pro 3305 -mikrotornissa on AMD 785G -piirisarja ja Athlon II 

X2 260 -prosessori. 

HP Pro 3300 -sarja on joustavasti räätälöitävissä. 

Laajennusmahdollisuuksiin kuuluvat lisämuistipaikat, PCI 

Express (PCIe) -korttipaikat, 8,9 tai 13,3 cm:n laajennuspaikat sekä 

USB 2.0 -portit4. Muistin enimmäismäärä on HP Pro 3305 -

mikrotornille 16 GB5 ja HP Pro 3300 -mikrotornille sekä SFF-

tietokoneelle 8 GB5. 

HP Pro 3300 -sarjan helposti käyttöön otettava turvatyökalujen 

paketti, HP ProtectTools for Small Business, on omiaan tehokkaita 

turvaominaisuuksia tarvitseville pienyrityksille, joiden oma IT-tuki on 

rajallinen. 

Kattavan turvapaketin mukana tulee alan johtavan laajan 

Internet-turvaohjelmiston, Norton Internet Securityn, kokeiluversio6. 

Valittavana on myös fyysisiä turvaominaisuuksia kuten Kensington 

Microsaver -turvalukko4. 

 

HP Elite 7300 -mikrotorni 

HP Elite 7300 -yritystietokone on yhdistelmä huippuluokan 

työtehoa ja sulavalinjaista muotoilua – sopien näin erinomaisesti 

mihin tahansa kotitoimisto- tai pienyritysympäristöön. Laite on 

suunniteltu käyttäjille, jotka tarvitsevat tietokoneeltaan riittävästi 

tehoa pyörittämään vaativia, graafisia työohjelmistoja, mutta 

työskentelevät itse ohjatussa IT-ympäristössä. Tätä varten HP Elite 

7300:ssa on runsaasti konfigurointimahdollisuuksia, minkä lisäksi 

HP:n Beats Audio -teknologialla laite tuottaa lähes studiotasoista 

ääntä. 

HP Elite 7300 -tietokoneessa on toisen sukupolven Intel® Core™ i3, 

Core i5 tai Core i71,2 -prosessori yhdistettynä uuteen, 

tehokkaaseen Intel H67 Express -piirisarjaan. Näiden ansiosta 

tietokoneen voi optimoida ajamaan vaativia sovelluksia 

samanaikaisesti. 

HP Elite 7300:n enimmäismuisti on 16 GB5, minkä lisäksi siihen saa 

jopa 2 TB:n SATA-kovalevyn sekä DVD-ROM-aseman. Laite on 
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suunniteltu helposti räätälöitäväksi kunkin pienyrityksen tarpeiden 

mukaan.  HP Elite 7300 -tietokoneessa on lisämuistipaikkoja, PCI 

Express (PCIe) -korttipaikkoja, 8,9 tai 13,3 cm:n laajennuspaikat 

sekä valinnaisia optisia asemia. Lisäksi saatavana on, 

ensimmäisenä HP-pöytätietokoneena, USB 3.0 -portteja4. USB 3.0:n 

myötä käyttäjäkokemus nopeutuu, ja tietokone on yhteensopiva 

yhä useampien ulkoisten laitteiden kanssa.  

 

HP ProtectTools for Small Business, Norton Internet Securityn 

kokeiluversio6 ja fyysiset turvaominaisuudet ovat saatavilla myös 

HP Elite 7300:aan. Ne kaikki on suunniteltu turvaamaan 

luottamuksellista materiaalia niin online- kuin toimistoympäristössä. 

 

Hinnat ja saatavuus 

HP Elite 7300 -mikrotorni: hinnat alkaen 589€, odotetaan saataville 

kesäkuun lopussa. 

HP Pro 3300 -mikrotorni: hinnat alkaen 449€, odotetaan saataville 

kesäkuun lopussa. 

The HP Pro 3300 SFF -tietokone: hinnat alkaen 449€, odotetaan 

saataville kesäkuun lopussa. 

The HP Pro 3305 -mikrotorni: hinnat alkaen 379€, odotetaan 

saataville kesäkuun lopussa. 

Lisätietoa tuotteista, tarkat tuotetiedot sekä kuvia löytyy 

osoitteesta www.hp.com/personal.  

 

HP 

HP toimittaa teknologiaratkaisuja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille 

ympäri maailman. Yhtiön tarjonta kattaa IT-infrastruktuurin ja 

henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn järjestelmät, erilaiset 

päätelaitteet, maailmanlaajuiset palvelut sekä kuvankäsittelyn ja 

tulostuksen ratkaisut. HP luo pilviteknologian ja 

liitettävyysominaisuuksien avulla maailmaan toimivia, suojattuja 

yhteyksiä, joiden avulla jokainen voi välittää merkityksellisiä 

sisältöjä. Lisätietoja HP:sta (NYSE, Nasdaq: HPQ) löytyy osoitteista 

http://www.hp.com/personal
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www.hp.fi ja www.hp.com. 

1) 64-bittinen tiedonkäsittely Intelin arkkitehtuurissa edellyttää, että tietokonejärjestelmän 

prosessori, piirisarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet sekä sovellukset kaikki ovat 

Intel® 64 -arkkitehtuurin kanssa yhteensopivia. Prosessorit eivät toimi (myöskään 32-

bittisenä) ilman Intel 64 -arkkitehtuuriin sopivaa BIOSia. Suorituskyky vaihtelee laitteiston 

ja ohjelmistojen mukaan. Lisätietoa: www.intel.com/info/em64t.  

2) Multi Core on suunniteltu tehostamaan tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. 

Kaikki käyttäjät eivät välttämättä hyödy teknologian käyttämisestä. Intelin käyttämä 

numerointi ei heijastele suorituskykyeroja. 

3) Järjestelmä edellyttää erikseen ostetun 64-bittisen käyttöjärjestelmän, 64-bittiset 

ohjelmistotuotteet, jotta voidaan hyödyntää AMD 64 -prosessorin 64-bittistä 

prosessointia. Laajasta saatavilla olevien ohjelmistotuotteiden määrästä johtuen 

järjestelmän, kuten 64-bittisen käyttöjärjestelmän, suorituskyky vaihtelee. Tupla-/neli-

/kolmoisydin on suunniteltu parantamaan moniajo-ohjelmistojen ja -

käyttöjärjestelmien tehoa, ja saattaa vaatia erityisiä käyttöjärjestelmäohjelmistoja 

täyden hyödyn saavuttamiseksi. Kaikki asiakkaat eivät välttämättä hyödy tästä 

teknologiasta. Tämä PC ei tue AMD:n ylikellotusominaisuutta. AMD:n käyttämä 

numerointi ei heijastele suorituskykyeroja. 

4) Valinnaiset ominaisuudet ja oheistuotteet hinnoitellaan/myydään erikseen. 

5) Enimmäismuistimäärissä oletuksena on 64-bittinen Windows- tai Linux-

käyttöjärjestelmä. 32-bittiseen Windows-järjestelmään ei välttämättä saa yli 3 GB:tä 

muistia, järjestelmän resurssirajoitteista johtuen. 

6) 60 päivän kokeilujakso. Internet-yhteys tarvitaan päivityksiin. Ensimmäinen päivitys 

sisältyy, sen jälkeen päivityksiin vaaditaan tilaus. Ohjelmisto lisensoidaan käyttäjälle 

valmistajan toimesta tämän käyttöehtosopimuksen mukaisin ehdoin. 
 

Intel and Intel Core are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. 

Windows and Windows Vista are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation. 

 

This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and 

assumptions. If such risks or uncertainties materialize or such assumptions prove incorrect, 

the results of HP and its consolidated subsidiaries could differ materially from those 

expressed or implied by such forward-looking statements and assumptions. All statements 

other than statements of historical fact are statements that could be deemed forward-

looking statements, including but not limited to statements of the plans, strategies and 

objectives of management for future operations; any statements concerning expected 

development, performance or market share relating to products and services; any 

statements regarding anticipated operational and financial results; any statements of 

expectation or belief; and any statements of assumptions underlying any of the foregoing. 

Risks, uncertainties and assumptions include macroeconomic and geopolitical trends and 

events; the competitive pressures faced by HP’s businesses; the development and 

transition of new products and services (and the enhancement of existing products and 

services) to meet customer needs and respond to emerging technological trends; the 

execution and performance of contracts by HP and its customers, suppliers and partners; 

the achievement of expected operational and financial results; and other risks that are 

described in HP’s Quarterly Report on Form 10-Q for the fiscal quarter ended January 31, 

2011 and HP’s other filings with the Securities and Exchange Commission, including but not 

limited to HP’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended October 31, 2010. HP 

assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements. 

 

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is 

subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set 

forth in the express warranty statements accompanying such products and services. 

Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be 

liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.   
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