HP Elite 7100 asztaliszámítógép-sorozat

A nagy teljesítményigényekhez kialakított
számítógéppel a feladatok gyorsan és hatékonyan
végezhetők el.
A HP Elite 7100 nagy teljesítménye, hasznos funkciói és
rugalmassága együttesen javítja a felhasználó képességeit.

Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
Meggyőző, intelligens teljesítmény
Intel processzorainak legújabb generációja és az
Intel® H57 Express lapkakészlet a teljesítményt a
munkaterheléshez illeszkedve, intelligensen
maximalizáló, gyorsabb, többmagos technológia
újabb lépcsőfokát képviseli. A Intel® Core™ i7,
Core™ i5 és Core™ i3 processzorok alapjait
képező továbbfejlesztett technológia segítségével
a fejlett többfeladatos munkavégzés érdekében a
feldolgozási teljesítmény automatikusan az azt
leginkább igénylő alkalmazásokhoz kerül.
Tárolási és bővítési rugalmasság
Speciális üzleti igényeket is kielégítő, rugalmas
konfigurációs lehetőségek. Választás igény szerint:
az akár 16 GB-os memória, az akár 1 TB-os
választható merevlemezek, a többféle optikai
meghajtó, a portok, a bővítőhelyek, illetve
rekeszek választéka lehetővé teszi az új
számítógép képességeinek maximális
kihasználását. A teljesítmény olyan előminősített
opciókkal fokozható, mint a 22 az 1-ben
médiakártya-olvasó, második merevlemez a RAID
adattükrözési képességek használatához, vagy
SuperMulti LightScribe DVD-író-meghajtó, amellyel
feliratok nyomtathatók közvetlenül a LightScribe
lemezek felületére.

Védelemre tervezve
A számítógépnek a káros webtartalmak elleni
védelmére tervezett, előtelepített Mozilla Firefox
for HP Virtual Solutions virtuális böngésző segít
megóvni a hálózatot. Az egyszeri bejelentkezést
lehetővé tevő Credential Manager for HP
ProtectTools automatikusan tárolja és védi a
webhelyekhez, hálózatokhoz és alkalmazásokhoz
tartozó jelszavakat. A Device Access Manager for
HP ProtectTools alkalmazás felügyeli a rendszer
portjait, az olvasható meghajtókat és a cserélhető
adattárolókat az adatok illetéktelen másolásának
vagy törlésének megakadályozása érdekében. A
számítógép fizikai károsodás vagy lopás elleni
védelmét több biztonsági lehetőség, például a
HP-burkolatzár vagy a HP/Kensington MicroSaver
biztonsági kábelzár segíti.
Tartósság a kezdetektől fogva.
Az innovatív tervezésnek és a több mint 130 000
órányi tesztelésnek köszönhetően, a felhasználók
hosszú távon is megbízható és teherbíró asztali
számítógéphez jutnak. Ezenfelül, a HP Elite 7100
támogatás és szervizlehetőségeket is kínál, így a
felhasználók idejüket a legfontosabbra – a
vállalkozásra – összpontosíthatják.

HP Elite 7100 asztaliszámítógép-sorozat
Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
SPECIFIKÁCIÓK
Helyigény

Mikrotorony

Operációs rendszer

Eredeti Windows® 7 Professional (32 bites)
Eredeti Windows® 7 Professional 64 bites
Windows XP Professional (eredeti Windows® 7 Professional operációs rendszerről való visszalépési joggal érhető el)
Eredeti Windows® 7 Home Premium 32 bites
Eredeti Windows® 7 Home Premium 64 bites
Eredeti Windows® 7 Home Basic (32 bites)
FreeDOS

Processzor

Intel® Core™ i3-530 processzor (2,93 GHz, összesen 4 MB gyorsítótár); Intel® Core™ i3-540 processzor (3,06 GHz, 4 MB gyorsítótár); Intel® Core™
i5-650 processzor (3,20 GHz, összesen 4 MB gyorsítótár); Intel® Core™ i5-750 processzor (2,66 GHz, összesen 8 MB gyorsítótár); Intel® Core™ i7-860
processzor (2,80 GHz, összesen 8 MB gyorsítótár); Kétmagos Intel® Pentium® G6950 processzor (2,80 GHz, összesen 3 MB gyorsítótár)

Lapkakészlet

Intel® H57 Express

Cserélhető hordozók

SATA SuperMulti LightScribe DVD-író

Grafikus rendszer

Beépített 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

Hangeszközök

Realtek ALC888S High Definition hangkodek, AC'97 rev. 2.3 szabványnak megfelelő és HD Audio-kompatibilis 3D-hang

Kommunikáció

Beépített Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet

Portok és csatlakozók

9 USB 2.0; 1 1394a; 1 hangbemenet; 1 hangkimenet; 1 közép/mély; 1 digitális kimenet; 1 DVI-D; 1 mikrofonbemenet; 1 RJ-45; 1 surround hátsó; 1
surround oldalsó; 1 VGA-videó

Beviteli eszközök

HP USB szabványos gazdaságos billentyűzet
HP USB 2 gombos görgetőkerekes optikai egér

Szoftver

Csak egyes típusokon (FreeDOS-rendszerrel nem): 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

Adatvédelem

Lakathurok; Támogatás burkolatlakatokhoz és kábelzáreszközökhöz; Kensington-zár támogatása

Méretek

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

Súly

10,2 kg

Áramellátás

300 W-os ATX – passzív PFC

Bővítési megoldások

1 teljes magasságú PCIe x16; 3 teljes magasságú PCIe x1; 1 db 22 az 1-ben médiakártya-olvasó (opcionális)
1 – 8,9 cm (3,5"); 2 – 13,3 cm (5,25") ; 2 – 8,9 cm (3,5")

Garancia

A HP Services által védett, 1-1-1 vagy 3-3-0 év szabványos jótállással. A jótállás feltételei országonként és/vagy üzleti modellenként eltérőek.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a
termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a
jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
A Windows 7 szoftver telepítéséhez és a Windows 7 funkcióinak teljes körű kihasználásához ez a rendszer továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolt hardvert és/vagy DVD
meghajtót igényelhet. Részletek: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Igény szerint a Windows 7 Professional telepítőlemezt is mellékeljük a jövőbeni frissítések
elvégzéséhez. A korábbi változatokhoz („downgrade”) való jogosultság feltételei az alábbiak: a végfelhasználónak üzleti (illetve kormányzati vagy oktatási intézményekben dolgozó)
felhasználónak kell lennie, és évente legalább 25, azonos felszereltségű rendszert kell megrendelnie.
Az Intel, a Core és a Pentium elnevezés az Intel Corporation vagy leányvállalatai bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Microsoft, a Windows és a
Windows Vista a Microsoft cégcsoport védjegye. A Windows Vista® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
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Tartozékok és szolgáltatások

HP Business PC
biztonsági zár

Windows®. Korlátok nélküli élet. A HP a Windows 7 operációs
rendszert ajánlja.
Ez a praktikus eszköz a váz fedelének lezárásával és szilárd ponthoz
rögzítésével biztosítja, hogy asztali PC-je ott marad, ahol hagyta. Az acél
kábelhurok a billentyűzet, monitor és a perifériák illetéktelenek általi
eltulajdonítását is megakadályozni hivatott .

Termékszám: PV606AA

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

Maximalizálja üzleti számítógépe teljesítményét HP memóriával! A
memóriabővítéssel költséghatékonyan növelheti a rendszerteljesítményt,
anélkül hogy ki kellene cserélnie a processzort.

Termékszám: AT024AA

ATI Radeon HD 4650
DP (1 GB) PCIe x16
grafikus kártya

Az ATI Radeon HD 4650 DP (1 GB) PCIe x16 grafikus kártya kiváló
választás a videokonferenciát vagy a térbeli képszerkesztést alkalmazó kisés nagyvállalatok számára.

Termékszám: VN566AA

HP lemosható PS2
USB-billentyűzet

A HP USB PS2 mosható billentyűzet kiváló a billentyűzet bő folyadékkal és a
következő oldószerekkel történő lemosását és tisztítását igénylő
környezetekhez: szappan, folyékony mosogatószer, nem karcoló és általános
célú tisztítószerek, fehérítőszer, fertőtlenítőszer.

Termékszám: VF097AA

Microsoft Office Small
Business 2007
Activation License - HP
Media-less licenc

Ez az új irodai szoftvercsomag minden programot tartalmaz, amely a napi
feladatok elvégzéséhez, a határidők teljesítéséhez, az adatok
rendszerezéséhez és a jobb kiszolgáláshoz szükséges.

Termékszám: RZ366A

3 év következő
munkanapi helyszíni
kiszállás hibás
adathordozó
megőrzésével, kiv.
külső monitor,
hardvertámogatás

A hibás adathordozóknak belső biztonsági előírásoknak megfelelő, a
felhasználó általi, hulladékként történő megőrzése mellett, a HP kiemelkedő
helyszíni és távoli támogatást nyújt.

Termékszám: UF360E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

