Řada stolních počítačů HP Elite 7100

Zvládněte svou práci rychle a efektivně s počítačem
šitým na míru potřebám vysokého výkonu.

Rozšiřte své možnosti s prémiovou kombinací vysokého výkonu,
užitečných funkcí a flexibility počítače HP Elite 7100.

Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Výrazný a inteligentní výkon
Nejnovější generace procesorů Intel a čipové sady
Intel® H57 Express představuje další krok k
rychlejší vícejádrové technologii, která
inteligentním způsobem maximalizuje výkon a
efektivně tak reaguje na vaši pracovní zátěž.
Procesory Intel® Core™ i7, Core™ i5 a Core™ i3
byly navrženy s pokročilými technologiemi, které
pomáhají v automatickém nasazení výpočetního
výkonu tam, kde je třeba pro efektivnější
multitasking.
Flexibilita úložišť a možností rozšíření
K dispozici jsou flexibilní konfigurace podle
specifických potřeb vašeho podniku. Volba je na
vás: Stačí si jen vybrat z pamětí o velikosti až 16
GB, pevných disků s kapacitou až 1 TB a široké
nabídky optických jednotek, portů, slotů, a pozic,
díky nimž můžete svůj nový počítač využít naplno.
Rozšiřte svůj pracovní potenciál pomocí
předpřipravených prvků, jako je čtečka
paměťových médií 22 v 1, druhý pevný disk
využívající zrcadlení dat pole RAID nebo
zapisovací jednotka DVD SuperMulti LightScribe,
která dokáže vypalovat popisky přímo na disky
LightScribe.

Vyrobeno pro ochranu
Chraňte svou síť s aplikací Mozilla Firefox for HP
Virtual Solutions, předinstalovaným virtuálním
prohlížečem, který pomáhá bránit váš počítač
před škodlivým obsahem internetu. Nástroj
Credential Manager for HP ProtectTools poskytuje
úschovnu přístupnou jediným přihlášením, která
automaticky ukládá a chrání hesla pro webové
stránky, sítě a aplikace. Správce Device Access
Manager pro nástroj HP ProtectTools ovládá porty,
jednotky umožňující čtení a vyjímatelná úložná
zařízení ve vašem systému tak, aby zabránil
neoprávněným uživatelům přenášet nebo
odstraňovat vaše data. Chraňte svůj počítač před
fyzickým poškozením či krádeží s možnostmi
zabezpečení, jako je zámek HP Chassis Lock
nebo HP/Kensington MicroSaver.
Vyrobeno pro odolnost
Získáte spolehlivý a odolný stolní počítač, který
byl kreativně navržen, podstoupil více než
130 000 hodin testování a zvládne velké zatížení.
Počítač HP Elite 7100 je k dispozici také s
možnostmi servisu a podpory, takže se můžete v
klidu soustředit na to, co je pro vás nejdůležitější –
na svou práci.
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Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Provedení

Provedení microtower

Operační systém

Originální Windows® 7 Professional 32bitový
Originální Windows® 7 Professional (64bitový)
Windows XP Professional (dostupný na základě práva na downgrade z originálního Windows® 7 Professional)
Originální Windows® 7 Home Premium 32bitový
Originální Windows® 7 Home Premium 64bitový
Originální Windows® 7 Home Basic 32bitový
FreeDOS

Procesor

Procesor Intel® Core™ i3-530 (2,93 GHz, 4 MB mezipaměti celkem); Procesor Intel® Core™ i3-540 (3,06 GHz, 4 MB mezipaměti); Procesor Intel® Core™
i5-650 (3,20 GHz, 4 MB mezipaměti celkem); Procesor Intel® Core™ i5-750 (2,66 GHz, 8 MB mezipaměti celkem); Procesor Intel® Core™ i7-860 (2,80
GHz, 8 MB mezipaměti celkem); Dvoujádrový procesor Intel® Pentium® G6950 (2,80 GHz, 3 MB mezipaměti celkem)

Čipová sada

Intel® H57 Express

Vyjímatelná média

Zapisovací jednotka DVD SATA SuperMulti LightScribe

Grafická karta

Integrovaná grafická karta Intel® Graphics Media Accelerator HD; NVIDIA GeForce G210 (512 MB DH) HDMI PCIe x16; NVIDIA GeForce GT230 (1,5 GB
DH) DVI, VGA, HDMI PCIe x16; ATI Radeon HD 5450 (1 GB DH) PCIe x16

Zvuk

Zvukový kodek Realtek ALC888S High Definition, prostorový zvuk vyhovující specifikaci AC'97 Rev. 2.3 a kompatibilní se zvukem HD

Komunikace

Integrovaný adaptér Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet

Porty a konektory

9 USB 2.0; 1 1394a; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 střední/subwoofer; 1 digitální výstup; 1 DVI-D; 1 vstup mikrofonu; 1 RJ-45; 1 zadní prostorový
zvuk; 1 postranní prostor. zvuk; 1 konektor VGA

Vstupní zařízení

Standardní klávesnice HP USB Value
Dvoutlačítková optická myš HP s kolečkem (rozhraní USB)

Software

Pouze u některých modelů (nedodává se se systémem FreeDOS): HP Recovery Manager; Intel Matrix Storage Manager; HP Power Manager; Mozilla Firefox
for HP Virtual Solutions; Roxio Easy Media Creator 10; Intervideo WinDVD 8; McAfee Total Protection Anti-Virus

Zabezpečení

Oko pro zámek; Podpora visacího zámku na skříň a kabelových uzamykacích zařízení; Podpora zámku Kensington

Rozměry

18,5 × 41,6 × 38,5 cm

Hmotnost

10,2 kg

Napájení

Zdroj 300 W ATX – pasivní PFC

Možnosti rozšíření

1 konektor PCIe x16 s plnou výškou; 3 konektory PCIe x1 s plnou výškou; 1 čtečka mediálních karet 22-v-1 (volitelně)
1 – 8,9 cm (3,5"); 2 – 13,3 cm (5,25") ; 2 – 8,9 cm (3,5")

Záruka

Podléhá záruce služeb HP Services, včetně standardní záruky 1-1-1 nebo 3-3-0. Podmínky záruky se mohou lišit podle jednotlivých zemí a pracovních
modelů.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a
služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci
dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systému Windows 7 mohou vyžadovat speciální hardware. Pro instalaci systému je zapotřebí DVD mechanika. Podrobnosti na webu
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Podle potřeby může být pro budoucí inovaci přiložen disk se systémem Windows 7 Professional. Aby koncový uživatel získal nárok
na tento downgrade, musí se jednat o firmu (včetně vládních nebo vzdělávacích institucích), a musí si ročně objednat alespoň 25 zákaznických systémů se stejnou vlastní bitovou
kopií.
Intel, Core a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích. Microsoft, Windows a Windows
Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Windows Vista® je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a
dalších zemích.
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Příslušenství a služby

Bezpečnostní zámek
HP Business PC

Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Toto šikovné zařízení zajistí uzamčením krytu rámu a jeho zabezpečením ke
kotevnímu bodu, že stolní počítač zůstane na svém místě. Ocelový kabel je
navržen tak, aby zabránil neoprávněnému odpojení klávesnice, monitoru a
dalších přídavných zařízení.

Produktové číslo: PV606AA

Paměť DIMM HP 2 GB
PC3-10600 (DDR3
1 333 MHz)

Maximalizujte výkon svého počítače třídy Business s pamětí HP. Upgrade
paměti je jen nenákladný způsob zvýšení výkonu systému bez nutnosti
upgradu procesoru.

Produktové číslo: AT024AA

Grafická karta ATI
Radeon HD 4650 DP
(1 GB) PCIe x16

Grafická karta ATI Radeon HD 4650 DP (1 GB) PCIe x16 představuje
vynikající volbu pro malé kanceláře i velké podniky využívající
videokonference a práci s 3D grafikou.

Produktové číslo: VN566AA

Omyvatelná klávesnice
HP USB PS2

Omyvatelná klávesnice HP USB PS2 je vhodná pro prostředí, která vyžadují,
aby klávesnice bylo možno čistit následujícím rozpouštědly: mýdlem,
tekutými mycími prostředky, čistidly bez brusných přísad, běžnými mycími
prostředky, bělidly, dezinfekčními prostředky.

Produktové číslo: VF097AA

Aktivační licence HP na
sadu Microsoft Office
Small Business 2007 –
bez médií

Pomocí tohoto nového produktivního softwarového balíku, který obsahuje
všechny programy potřebné k plnění běžných úloh, ušetříte čas, lépe si
zorganizujete práci a poskytnete zákazníkům kvalitnější služby.

Produktové číslo: RZ366A

3letá záruka s opravou
následující pracovní
den v místě zákazníka
s ponecháním
poškozených médií
kromě externího
monitoru, hardwarová
podpora

Uchovejte vadná média k likvidaci způsobem, který odpovídá
bezpečnostním standardům, a získejte vysoce kvalitní podporu společnosti
HP v místě zákazníka společně se vzdálenou podporou.

Produktové číslo: UF360E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

