HP Elite 7100 stasjonære PCer

Få jobben gjort raskt og effektivt med en PC som er
skreddersydd for dine høyytelsesbehov.

Utvid mulighetene med den førsteklasses blandingen av ytelse,
nyttige funksjoner og fleksibilitet i HP Elite 7100.

Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Imponerende, intelligent ytelse
Intels siste generasjon prosessorer og Intel® H57
Express-brikkesett representerer neste trinn innenfor
raskere flerkjerneteknologi som på en intelligent
måte maksimerer ytelsen i samsvar med
belastningen. Intel® Core™ i7-, Core™ i5- og
Core™ i3-prosessorene er bygd på avansert
teknologi, og forbedrer fleroppgavekjøring ved å
automatiske bruke behandlingskraft der det trengs
mest.
Fleksibel lagring og ytelse
Fleksible konfigurasjoner er tilgjengelig for å
dekke dine spesifikke behov. Valget er ditt: velg
opptil 16 GB minne, harddisker på opptil 1 TB, et
stort utvalg optiske stasjoner og en rekke porter,
spor og stasjonsrom for å få mest mulig ut av din
nye PC. Bygg opp potensialet med
forhåndskvalifiserte tilleggsenheter som 22-i-1
mediekortleser, ekstra harddisk for å bruke
RAID-dataspeiling, eller en SuperMulti LightScribe
DVD-brenner slik at du kan brenne etiketter direkte
på LightScribe-disker.

Bygd for å beskytte
Beskytt nettverket med Mozilla Firefox for HP
Virtual Solutions, en forhåndslastet virtuell nettleser
som er laget for å beskytte PCen mot skadelig
Internett-innhold. Credential Manager for HP
ProtectTools er en enkeltpåloggingsfunksjon som
tjener som passordhvelv for automatisk lagring og
beskyttelse av passord for nettsteder, nettverk og
programmer. Device Access Manager for HP
ProtectTools kontrollerer porter, lesbare stasjoner
og flyttbare lagringsenheter i systemet for å hindre
at uautoriserte brukere overfører eller fjerner data.
Beskytt PCen mot fysisk skade eller tyveri med
sikkerhetsutstyr som HP Chassis Lock eller
HP/Kensington MicroSaver-festekabel.
Bygd for å vare
Med nyskapende konstruksjon og mer enn
130 000 timers testing kan du være sikker på at
du får en pålitelig og robust stasjonær PC som står
distansen ut. I tillegg tilbyr HP Elite 7000
alternativer for service og støtte slik at du kan
bruke tiden på det som er viktigst - bedriften din.

HP Elite 7100 stasjonære PCer
Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
SPESIFIKASJONER
Formfaktor

Mikrotårn

Operativsystem

Ekte Windows® 7 Professional 32-bits
Ekte Windows® 7 Professional 64-bits
Windows XP Professional (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra ekte Windows® 7 Professional)
Ekte Windows® 7 Home Premium 32-bits
Ekte Windows® 7 Home Premium 64-bits
Ekte Windows® 7 Home Basic 32-bits
FreeDOS

Prosessor

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

Brikkesett

Intel® H57 Express

Uttakbare medier

SATA SuperMulti LightScribe DVD-brenner

Grafikk

Integrert 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 HD-lydkodek for 3D-lyd som oppfyller kravene til AC'97 Rev. 2.3 og er HD Audio-kompatibel

Kommunikasjon

Integrert Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet

Porter og kontakter

9 USB 2.0; 1 1394a 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1 senter/sub; 1 digitalutgang; 1 DVI-D; 1 mikrofoninngang; 1 RJ-45; 1 surround bak; 1 surround side; 1
VGA-video

Inndataenheter

HP USB Value standardtastatur
HP USB 2-knappers optisk mus med rullefunksjon

Programvare

Bare på enkelte modeller (ikke inkludert 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

Sikkerhet

Åpning for hengelås; Støtte for chassishengelås og kabellåser; Støtte for Kensington-lås

Mål

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

Vekt

10,2 kg

Strøm

300 W ATX - passiv PFC

Utvidelsesløsninger

1 PCIe x16 med full høyde; 3 PCIe x1 med full høyde; 1 22-i-1 mediekortleser (tillegg)
1 – 8,9 cm (3,5"); 2 – 13,3 cm (5,25") ; 2 – 8,9 cm (3,5")

Garanti

Beskyttet av HP Services, inkludert en 1-1-1 eller 3-3-0 standardgaranti. Betingelser og vilkår varierer etter land og/eller modell.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/desktops
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HP Elite 7100 stasjonære PCer
Windows®. Et liv uten begrensninger. HP anbefaler Windows 7.
Tilbehør og tjenester

HP Business PC Security
Lock

Denne praktiske enheten sørger for at den stasjonære PC-en kan stå akkurat
der den er ved å låse kabinettdekselet og feste det til et forankringspunkt.
Ringkabelen av stål skal også forhindre ulovlig fjerning av tastatur, skjerm og
alle periferienheter.

Produktnummer: PV606AA

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

Få best mulig ytelse fra kontor-PCen med HP-minne. Oppgrader minnet på
en kostnadseffektiv måte for å øke systemytelsen uten å måtte oppgradere
prosessoren.

Produktnummer: AT024AA

ATI Radeon HD 4650
DP (1 GB) PCIe
x16-grafikkort

ATI Radeon HD 4650 DP (1 GB) PCIe x16-grafikkort er et utmerket valg for
små bedrifter og større konsern som benytter seg av videokonferanser eller
som manipulerer 3D-bilder.

Produktnummer: VN566AA

HP USB PS2 vaskbart
tastatur

HP USB/PS2 vaskbart tastatur passer meget godt i miljøer som krever at
tastaturet nedsenkes i væske og rengjøres med følgende løsningsmidler:
såpe, oppvaskmiddel, rengjøringsmidler uten skuremiddel, generelle
rengjøringsmidler, blekemidler, desinfeksjonsmidler.

Produktnummer: VF097AA

Microsoft Office Small
Business 2007
aktiveringslisens –
HP-lisens uten medier

Denne nye programpakken for produktivitet inneholder alle programmene
du trenger for å utføre daglige oppgaver, spare tid, være organisert og yte
bedre kundeservice.

Produktnummer: RZ366A

3 år maskinvarestøtte,
neste virkedag på
stedet m/beholdte
defekte medier, ekskl.
ekstern skjerm

Behold dine defekte medier for avhending i henhold til dine
sikkerhetsstandarder, og få høykvalitetsstøtte fra HP både på stedet og
eksternt.

Produktnummer: UF360E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

