HP Elite 7100 desktop pc-serien

Få arbejdet fra hånden hurtigt og effektivt med en
pc, der er skræddersyet til dit behov for effektiv
ydelse.
Udvid dine muligheder med HP Elite 7100’s førsteklasses
kombination af kraftfuld ydelse, nyttige funktioner og
fleksibilitet.

Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
Imponerende, intelligent ydelse
Intels nyeste generation af processorer og Intel®
H57 Express-chipsættet repræsenterer næste skridt
inden for hurtigere multi-kerneteknologi, som på
en intelligent måde maksimerer ydelsen, så den
passer til arbejdsbelastningen. Intel® Core™ i7,
Core™ i5 og Core™ i3 processorer er baseret på
avanceret teknologi, der hjælper dig med
automatisk at anvende processorkraften der, hvor
der er mest brug for den til multitasking.
Fleksible storage- og udvidelsesmuligheder
Der er mulighed for fleksible konfigurationer, som
passer til virksomhedens specifikke behov. Du har
selv magten: Vælg op til16 GB hukommelse,
harddiske op til 1 TB, mange forskellige optiske
drev samt et udvalg af porte, sokler og båse, så
du kan få mest muligt ud af din nye pc. Få
optimale muligheder med prækvalificeret
ekstraudstyr som f.eks. 22-i-1-mediekortlæseren, en
ekstra harddisk til RAID-dataspejling eller et
SuperMulti LightScribe dvd-brænderdrev, så du
kan brænde etiketter direkte på LightScribe-diske.
Sikkerhed
Beskyt dit netværk med Mozilla Firefox for HP
Virtual Solutions, en forudindlæst virtuel browser,
der er designet til at beskytte din pc mod skadeligt
webindhold. Credential Manager for HP
ProtectTools er en funktion til single sign-on, der
automatisk gemmer og beskytter adgangskoder til
websteder, netværk og programmer. Device
Access Manager for HP ProtectTools kontrollerer
porte, læsbare drev og flytbare lagerenheder på
systemet, så du undgår, at uautoriserede brugere

overfører eller sletter dine data. Beskyt din pc mod
fysiske skader og tyveri med
sikkerhedsekstraudstyr som f.eks. HP Chassis Lock
eller HP/Kensington MicroSaver Security
kabellåsen.
Bygget med henblik på holdbarhed
Med innovativ teknik og mere end 130.000 timers
test ved du, at du får en pålidelig og holdbar
stationær pc, der kan stå distancen. Desuden fås
HP Elite 7100 med service- og supportmuligheder,
så du kan bruge din tid på at fokusere på det
vigtigste – din forretning.
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SPECIFIKATIONER
Formfaktor

Microtower

Operativsystem

Original Windows® 7 Professional 32-bit
Original Windows® 7 Professional 64-bit
Windows XP Professional (fås via downgrade-rettigheder fra original Windows® 7 Professional)
Original Windows® 7 Home Premium 32-bit
Original Windows® 7 Home Premium 64-bit
Original Windows® 7 Home Basic 32-bit
FreeDOS

Processor

Intel® Core™ i3-530 Processor (2,93 GHz, 4 MB cache i alt); Intel® Core™ i3-540 Processor (3,06 GHz, 4 MB cache); Intel® Core™ i5-650 Processor
(3,20 GHz, 4 MB cache i alt); Intel® Core™ i5-750 Processor (2,66 GHz, 8 MB cache i alt); Intel® Core™ i7-860 Processor (2,80 GHz, 8 MB cache i alt);
Intel® Pentium® Dual-Core G6950 Processor (2,80 GHz, 3 MB i alt)

Chipsæt

Intel® H57 Express

Flytbare medier

SATA SuperMulti LightScribe dvd-brænder

Grafik

Integreret 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

Lyd

Realtek ALC888S High Definition audio codec, 3D audio, der overholder AC'97 Rev. 2.3 og er HD Audio-kompatibel

Kommunikation

Integreret Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet

Porte og stik

9 USB 2.0; 1 1394a; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 center/sub; 1 digital udgang; 1 DVI-D; 1 mikrofonstik; 1 RJ-45; 1 surround bagpå; 1 surround side; 1
VGA video

Input-enheder

HP USB standard Value-tastatur
HP optisk USB scroll-mus med 2 knapper

Software

Kun på visse modeller (følger ikke med 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

Sikkerhed

Øje til hængelås; Understøtter kabinethængelåse og kabellåsenheder; Understøttelse af Kensington-lås

Mål

18,5 x 41,6 x 38,5 cm

Vægt

10,2 kg

Strøm

300 W ATX - passiv PFC

Udvidelsesløsninger

1 PCIe x16 i fuld højde; 3 PCIe x1 i fuld højde; 1 22-i-1 mediekortlæser (tilbehør)
1 – 8,9 cm (3,5"); 2 – 13,3 cm (5,25") ; 2 – 8,9 cm (3,5")

Garanti

Omfattet af HP Services, herunder 1-1-1 eller 3-3-0 standardgaranti. Vilkår og betingelser varierer fra land til land og/eller fra model til model.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer
om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Dette system kræver muligvis opgraderet og/eller separat anskaffet hardware og/eller et dvd-drev til installation af Windows 7-software, for at funktionerne i Windows 7 kan udnyttes
fuldt ud. Der er flere oplysninger på http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Der medfølger muligvis en Windows 7 Professional-disk, som kan bruges til opgradering på et
senere tidspunkt. For at kunne benytte denne nedgradering skal slutbrugeren være en virksomhed (herunder offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner), der forventes at
bestille mindst 25 kundesystemer med samme tilpassede image om året.
Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Microsoft, Windows og Windows Vista er varemærker
tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder. Windows Vista® er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
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Tilbehør og services

HP Business pc
sikkerhedslås

Denne enhed sikrer, at desktop-pc'en ikke bliver fjernet. Kabinettets låg låses
og fæstnes ved et forankringspunkt. Stålkablet er designet således, at
tastatur, skærm og periferiudstyr ikke kan fjernes af uvedkommende.

Produktnummer: PV606AA

HP 2-GB PC3-10600
(DDR3-1333 MHz)
DIMM

Få maksimal ydelse i din Business pc med med HP hukommelse. Opgrader
hukommelsen med en økonomisk overkommelig løsning, og øg
systemydelsen uden at opgradere processoren.

Produktnummer: AT024AA

ATI Radeon HD 4650
DP (1 GB)
PCIex16-grafikkort

ATI Radeon HD 4650 (1GB DH) PCIe x16 grafikkortet er det perfekte valg til
videokonferencer eller 3D-billedmanipulation.

Produktnummer: VN566AA

HP USB PS2 vaskbart
tastatur

HP USB PS2 vaskbart tastatur passer godt til miljøer, der kræver at
tastaturerne skal nedsænkes i og rengøres med følgende opløsningsmidler:
Sæbe, opvaskemiddel, ikke-slibende rengøringsmidler, almindelige
rengøringsmidler, blegemidler, disinficeringsmidler.

Produktnummer: VF097AA

Microsoft Office Small
Business 2007
aktiveringslicens – HP
licens uden medier

Denne nye pakke med produktivitetssoftware indeholder alle de
programmer, du skal bruge for at udføre de daglige opgaver, spare tid, få
overblik og sikre en bedre kundeservice.

Produktnummer: RZ366A

HP 3 års
hardwaresupport næste
arbejdsdag hos kunden
med bibholdelse af
defekte medier til
Designjet 42

Tilbagehold dine defekte medier, så du kan bortskaffe dem på en måde, der
lever op til dine sikkerhedsstandarder, og få support af høj kvalitet fra HP
hos jer og som fjernsupport.

Produktnummer: UF360E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

