HP Elite 7100 desktop pc serie

Snel en efficiënt werken met een pc die is afgestemd
op uw behoefte aan hoge prestaties.

Meer mogelijkheden dankzij de ideale combinatie van
krachtige prestaties, nuttige functies en flexibiliteit van de HP
Elite 7000.

Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
Indrukwekkende, intelligente prestaties
Intel's nieuwste processoren en de Intel® H57
Express chipset vertegenwoordigen de volgende
fase in snellere multi-core technologie die de
prestaties intelligent optimaliseert en aanpast aan
de werklast. Intel® Core™ i7, Core™ i5 en
Core™ i3 processoren zijn gebouwd op
geavanceerde technologie die de processorkracht
automatisch toepast waar deze het meest nodig is
om beter te multitasken.

controleert poorten, leesbare drives en
verwisselbare opslagapparaten op uw systeem om
te voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers
data overbrengen of wissen. Bescherm uw pc
tegen beschadiging of diefstal met
beveiligingsopties zoals het HP veiligheidsslot op
de behuizing of het HP/Kensington MicroSaver
kabelslot.

Gebouwd op duurzaamheid
Dankzij een innovatief ontwerp en meer dan
Flexibele opslag en uitbreiding
130.000 testuren krijgt u de beschikking over een
Flexibele configuraties zijn beschikbaar voor uw
betrouwbare, duurzame desktop pc die lang
specifieke bedrijfsbehoeften. Tal van
meegaat. De HP Elite 7000 biedt bovendien
keuzemogelijkheden: met maximaal 8 GB
service- en supportopties, zodat u zich kunt
geheugen, vaste schijven tot 1 TB, diverse optische bezighouden met belangrijke zaken zoals uw
drives, poorten, slots en inbouwplaatsen is uw
bedrijf.
nieuwe pc een uitstekende propositie. De
functionaliteit kan worden uitgebreid met
gekwalificeerde opties zoals de 22-in-1
medialezer, een tweede vaste schijf om de RAID
datamirroring functionaliteit te gebruiken of een
SuperMulti LightScribe drive om labels direct op
LightScribe discs te branden.
Gebouwd op veiligheid
Mozilla Firefox voor HP Virtual Solutions, een
voorgeladen virtuele browser die uw pc afschermt
tegen gevaarlijke webcontent, beschermt uw
netwerk. Credential Manager voor HP ProtectTools
biedt een functie voor eenmalige aanmelding die
fungeert als wachtwoordkluis waar wachtwoorden
voor websites, netwerken en applicaties
automatisch worden opgeslagen en beschermd.
Device Access Manager voor HP ProtectTools

HP Elite 7100 desktop pc serie
Windows®. Life without Walls™. HP raadt Windows 7 aan.
SPECIFICATIES
Model

Minitower

Besturingssysteem

Legitieme Windows® 7 Professional 32-bits
Legitieme Windows® 7 Professional 64-bits
Windows XP Professional (beschikbaar via downgraderechten van Legitieme Windows® 7 Professional)
Legitieme Windows® 7 Home Premium 32-bits
Legitieme Windows® 7 Home Premium 64-bits
Legitieme Windows® 7 Home Basic 32-bits
FreeDOS

Processor

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

Chipset

Intel® H57 Express

Verwisselbare media

SATA SuperMulti LightScribe dvd-writer

Video

Geïntegreerde 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

Audio

Realtek ALC888S high-definition audio codec, 3D-audio compatibel met AC'97 rev. 2.3 en HD-audio compatibel

Communicatie

Geïntegreerd Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet

Poorten en connectoren

9 USB 2.0; 1 1394a; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 center/sub; 1 digitale uitgang; 1 DVI-D; 1 microfooningang; 1 RJ-45; 1 surround achter; 1
surround opzij; 1 VGA video

Invoerapparaten

HP USB standaard Value toetsenbord
HP USB 2-knops optische scroll-muis

Software

Op sommige modellen (niet inbegrepen bij FreeDOS): HP Recovery Manager; Intel Matrix Storage Manager; HP Power Manager; Mozilla Firefox voor HP
Virtual Solutions; Roxio Easy Media Creator 10; Intervideo WinDVD 8; McAfee Total Protection Anti-Virus

Beveiliging

Oog voor hangslot; Ondersteuning voor slot op behuizing en kabelsloten; Geschikt voor Kensington-slot

Afmetingen

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

Gewicht

10,2 kg

Voeding

300-W ATX - passieve PFC

Uitbreidingsoplossingen

1 volle-hoogte PCIe x16; 3 volle-hoogte PCIe x1; 1 22-in-1 mediakaartlezer (optioneel)
1 – 8,9 cm (3,5 inch); 2 – 13,3 cm (5,25 inch) ; 2 – 8,9 cm (3,5 inch)

Garantie

Ondersteund door HP Services met een 1-1-1 of 3-3-0 standaardgarantie. Voorwaarden variëren per land en/of model.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en
services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is
niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware en/of een dvd-drive nodig om de Windows 7 software te installeren en de functionaliteit van Windows 7
volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Schijf met Windows 7 Professional desgewenst bijgeleverd voor toekomstige
upgrades. Alleen zakelijke eindgebruikers (inclusief overheids- en onderwijsinstellingen), die jaarlijks minstens 25 klantsystemen met dezelfde aangepaste image bestellen, komen in
aanmerking voor deze downgrade.
Intel, Core en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation en haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Microsoft, Windows en Windows Vista
zijn handelsmerken van de Microsoft® groep. Windows Vista® is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.
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Accessoires en services

HP Business pc
veiligheidsslot

Dit handige apparaat zorgt dat uw desktop pc blijft waar hij is: het
vergrendelt de behuizing en zet deze vast aan een ankerpunt. De stalen
kabel voorkomt ongewenste verwijdering van toetsenbord, monitor en
randapparaten.

Bestelnr.: PV606AA

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

HP geheugen optimaliseert de prestaties van de Business pc. Upgraden van
het geheugen is een kosteneffectieve methode om de systeemprestaties te
verhogen zonder de processor te upgraden.

Bestelnr.: AT024AA

ATI Radeon HD 4650
DP (1 GB) PCIe x16
grafische kaart

De ATI Radeon HD 4650 DP (1GB) PCIe x16 grafische kaart is een
uitstekende keus voor kleine bedrijven of enterprises die werken met
videoconferencing of 3D-beeldmanipulatie.

Bestelnr.: VN566AA

HP USB PS2 afwasbaar
toetsenbord

Het HP USB/PS2 afwasbare toetsenbord is ideaal voor omgevingen waar
toetsenborden regelmatig met een van de volgende oplosmiddelen moeten
worden gereinigd en ondergedompeld. zeep, afwasmiddel, niet-schurende
reinigingsmiddelen, universele reinigingsmiddelen, bleekmiddel,
disinfecterende middelen.
Bestelnr.: VF097AA

Microsoft Office Small
Business 2007
activeringslicentie - HP
licentie zonder media

Deze nieuwe productiegerichte softwaresuite bevat alle programma's die u
nodig hebt om de dagelijkse taken uit te voeren, tijd te besparen,
georganiseerd te werken en betere klantenservices te leveren.

Bestelnr.: RZ366A

HP 3 jaar, on-site op
volgende werkdag met
behoud van defecte
media, excl. externe
monitor, HW support

Hoogwaardige onsite en remote support van HP met de mogelijkheid om
defecte media te behouden en deze volgens uw veiligheidsstandaarden af
te voeren.

Bestelnr.: UF360E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

