Επιτραπέζιος υπολογιστής HP Elite 7100
series

Διεκπεραιώστε γρήγορα και αποτελεσματικά τις
εργασίες με έναν υπολογιστή προσαρμοσμένο στις
ανάγκες υψηλής απόδοσης που έχετε.
Βελτιώστε τις δυνατότητές σας με τον κορυφαίο συνδυασμό
ισχυρής απόδοσης, χρήσιμων χαρακτηριστικών και ευελιξίας
του HP Elite 7100.

Windows®. Ζήσε χωρίς περιορισμούς. Η HP συνιστά Windows 7.
Εντυπωσιακή, έξυπνη απόδοση
Οι επεξεργαστές τελευταίας γενιάς της Intel και το
chipset Intel® H57 Express αντιπροσωπεύουν το
επόμενο βήμα για ταχύτερη τεχνολογία πολλαπλών
πυρήνων που μεγιστοποιεί έξυπνα την απόδοση,
ώστε να αντιστοιχεί στο φόρτο εργασίας σας. Οι
επεξεργαστές Intel® Core™ i7, Core™ i5 και
Core™ i3 βασίζονται σε προηγμένη τεχνολογία
που συμβάλλει στην αυτόματη αξιοποίηση της
επεξεργαστικής ισχύος εκεί όπου απαιτείται
περισσότερο, για βελτιωμένη πολυδιεργασία.
Ευελιξία αποθήκευσης και επέκτασης
Παρέχονται ευέλικτες διαμορφώσεις ώστε να
ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες επιχειρησιακές
σας ανάγκες. Η ισχύς είναι στα χέρια σας: επιλέξτε
έως 16 GB μνήμης, σκληρούς δίσκους έως 1 TB,
μια ποικιλία οπτικών μονάδων και μια σειρά
θυρών, υποδοχών και θηκών ώστε να αξιοποιήσετε
πλήρως τον νέο υπολογιστή σας. Επεκτείνετε τις
δυνατότητές σας με δοκιμασμένες επιλογές, όπως η
συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων 22 σε 1, ένας
δεύτερος σκληρός δίσκος για την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων αντικατοπτρισμού δεδομένων RAID
και μια μονάδα εγγραφής DVD SuperMulti
LightScribe, για να μπορείτε να εγγράφετε ετικέτες
απευθείας σε δίσκους LightScribe.
Σχεδίαση για προστασία
Προστατέψτε το δίκτυό σας με τον Mozilla Firefox
for HP Virtual Solutions, ένα προφορτωμένο
εικονικό πρόγραμμα περιήγησης σχεδιασμένο να
προστατεύει τον υπολογιστή σας από κακόβουλο
περιεχόμενο web. Το Credential Manager for HP
ProtectTools είναι μια λειτουργία ενιαίας σύνδεσης

που λειτουργεί ως θυρίδα κωδικών και αποθηκεύει
και προστατεύει αυτόματα τους κωδικούς
πρόσβασης για τοποθεσίες web, δίκτυα και
εφαρμογές. Το Device Access Manager for HP
ProtectTools ελέγχει τις θύρες, τις αναγνώσιμες
μονάδες και τις αφαιρούμενες συσκευές
αποθήκευσης του συστήματός σας ώστε να
αποτρέπεται η μεταφορά ή η διαγραφή δεδομένων
από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Προστατεύστε
τον υπολογιστή σας από ζημιά ή κλοπή με επιλογές
ασφαλείας, όπως η κλειδαριά chassis HP ή η
κλειδαριά ασφαλείας για καλώδιο HP/Kensington
MicroSaver.
Κατασκευασμένα για να αντέχουν
Με πρωτοποριακή κατασκευή και περισσότερες από
130.000 ώρες δοκιμών, είστε βέβαιοι ότι έχετε
έναν αξιόπιστο και ανθεκτικό επιτραπέζιο
υπολογιστή που μπορεί να σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων. Επίσης, ο HP Elite 7100 προσφέρει
επιλογές εξυπηρέτησης και υποστήριξης, ώστε να
μπορείτε να αφιερώνετε το χρόνο σας στα πιο
σημαντικά θέματα – αυτά που αφορούν την
επιχείρησή σας.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μορφή

Microtower

Λειτουργικό σύστημα

Αυθεντικά
Αυθεντικά
Αυθεντικά
Αυθεντικά
Αυθεντικά
Αυθεντικά
FreeDOS

Επεξεργαστής

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

Chipset

Intel® H57 Express

Αποσπώμενα μέσα

Μονάδα εγγραφής DVD SATA SuperMulti LightScribe

Γραφικά

Ενσωματωμένο 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

Ήχος

Υψηλής ποιότητας codec ήχου Realtek ALC888S, ήχος 3D συμβατός με AC'97 Rev. 2.3 και με HD Audio

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένο Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet

Θύρες και υποδοχές

9 USB 2.0, 1 1394a, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 υποδοχή κεντρικού ηχείου/sub, 1 ψηφιακή έξοδος, 1 DVI-D, 1 είσοδος μικροφώνου, 1 RJ-45, 1
υποδοχή πίσω surround, 1 υποδοχή πλαϊνού surround, 1 υποδοχή βίντεο

Συσκευές εισόδου

Τυπικό πληκτρολόγιο USB HP Value
Οπτικό ποντίκι κύλισης 2 πλήκτρων USB HP

Λογισμικό

Μόνο σε ορισμένα μοντέλα (δεν περιλαμβάνονται με 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

Ασφάλεια

Δακτύλιος κλειδώματος, υποστήριξη για κλειδαριές chassis και συσκευές κλειδώματος καλωδίων, υποστήριξη κλειδαριάς Kensington

Διαστάσεις

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

Βάρος

10,2 kg

Ισχύς

300 W ATX - παθητικό PFC

Λύσεις επέκτασης

1 πλήρους ύψους PCIe x16, 3 πλήρους ύψους PCIe x1, 1 συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων 22 σε 1 (προαιρετικά)
1 – 8,9 cm (3,5"), 2 – 13,3 cm (5,25") ; 2 – 8,9 cm (3,5")

Εγγύηση

Καλύπτεται από τις Υπηρεσίες HP, με τυπική εγγύηση 1-1-1 ή 3-3-0. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή/και το επιχειρησιακό
μοντέλο.

Windows® 7 Professional 32 bit
Windows® 7 Professional 64 bit
Windows XP Professional (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Αυθεντικά Windows® 7 Professional)
Windows® 7 Home Premium 32 bit
Windows® 7 Home Premium 64 bit
Windows® 7 Home Basic 32 bit

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για
προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Αυτό το σύστημα ενδέχεται να απαιτεί αναβάθμιση ή/και ξεχωριστή αγορά υλικού ή/και μονάδα DVD για την εγκατάσταση του λογισμικού Windows 7 και για την πλήρη αξιοποίηση της
λειτουργικότητας των Windows 7. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Ο δίσκος των Windows 7 Professional μπορεί να
περιλαμβάνεται για μελλοντική αναβάθμιση, αν το επιθυμείτε. Για το δικαίωμα αυτής της υποβάθμισης ο τελικός χρήστης πρέπει να είναι επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών
ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) και αναμένεται η ετήσια παραγγελία τουλάχιστον 25 συστημάτων πελάτη με την ίδια προσαρμοσμένη εικόνα.
Οι ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows
Vista είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Η ονομασία Windows Vista® είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες
ή/και άλλες χώρες.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Κλειδαριά ασφαλείας
HP Business PC

Αυτή η εύχρηστη συσκευή διασφαλίζει την ακινητοποίηση του desktop PC
κλειδώνοντας το κάλυμμα του σκελετού και ασφαλίζοντάς το σε σταθερό
σημείο. Το ατσάλινο καλώδιο έχει επίσης σχεδιαστεί, ώστε να αποτρέπει τη μη
εξουσιοδοτημένη αφαίρεση του πληκτρολογίου, της οθόνης και όλων των
περιφερειακών.
Αριθμός προϊόντος: PV606AA

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

Μεγιστοποιήστε την απόδοση του επαγγελματικού σας υπολογιστή με μνήμη
HP. Η αναβάθμιση της μνήμης αποτελεί έναν οικονομικό τρόπο βελτίωσης της
απόδοσης του συστήματος χωρίς να απαιτείται αναβάθμιση του επεξεργαστή.

Αριθμός προϊόντος: AT024AA

Κάρτα γραφικών ATI
Radeon HD 4650 DP
(1GB) PCIe x16

Η κάρτα γραφικών ATI Radeon HD 4650 (1GB) PCIe x16 είναι μια άριστη
επιλογή για τη μικρή σας επιχείρηση ή για μεγάλες επιχειρήσεις που
ασχολούνται με τις διασκέψεις μέσω βίντεο ή με το χειρισμό εικόνων 3D.

Αριθμός προϊόντος: VN566AA

Πληκτρολόγιο USB HP
PS2 που μπορεί να
πλυθεί

Το πληκτρολόγιο USB HP PS2 που μπορεί να πλυθεί είναι κατάλληλο για
περιβάλλοντα όπου απαιτείται πλύσιμο και καθαρισμός του πληκτρολογίου με
τους εξής διαλύτες: σαπούνι, υγρό πιάτων, μη διαβρωτικά καθαριστικά,
καθαριστικά γενικής χρήσης, χλώριο, απολυμαντικό.

Αριθμός προϊόντος: VF097AA

Άδεια χρήσης
ενεργοποίησης
Microsoft Office Small
Business 2007 - Άδεια
χρήσης HP χωρίς μέσα

Αυτή η νέα σουίτα λογισμικού παραγωγικότητας περιλαμβάνει όλα τα
προγράμματα που χρειάζεστε για την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών
σας, εξοικονόμηση χρόνου, οργάνωση και παροχή καλύτερων υπηρεσιών
πελατών.

Αριθμός προϊόντος: RZ366A

Επιτόπου εξυπηρέτηση
την επόμενη εργάσιμη
ημέρα 3 ετών με
κράτηση των
ελαττωματικών μέσων,
εκτός εξωτερικής
οθόνης, Υποστήριξη
υλικού

Διατηρήστε τα ελαττωματικά μέσα σας για απόρριψη με τρόπο που πληροί τα
πρότυπα ασφαλείας σας και λάβετε υψηλής ποιότητας επιτόπου και
απομακρυσμένη υποστήριξη από την HP.

Αριθμός προϊόντος: UF360E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

