Komputer biurkowy HP Elite seria 7100

Komputer dostosowany do potrzeb małych firm
umożliwia szybkie i wydajne wykonywanie zadań.

Komputer HP Elite 7100, oferujący doskonałe połączenie
wysokiej wydajności, przydatnych funkcji i elastyczności,
zwiększa możliwości firmy.

Windows®. Życie bez ograniczeń. HP zaleca system Windows 7.
Imponująca, inteligentna wydajność
Najnowsza generacja procesorów Intel i zestaw
układów Intel® H57 Express stanowią następny
krok ku szybszej, wielordzeniowej technologii,
która inteligentnie zwiększa wydajność
odpowiednio do obciążenia. Procesory Intel®
Core™ i7, Core™ i5 i Core™ i3 są wyposażone
w zaawansowane rozwiązania techniczne, które
pomagają w automatycznym przydzielaniu mocy
obliczeniowej tam, gdzie jest najbardziej
potrzebna, zapewniając większe możliwości
pracy wielozadaniowej.
Pamięć masowa i moduły rozszerzeń
Elastyczne konfiguracje odpowiadają
specyficznym potrzebom firmy. Moc jest łatwo
dostępna: maks. 16 GB pamięci, dyski twarde do
1 TB, duży wybór napędów optycznych, portów,
gniazd i wnęk pozwalają wykorzystać wszystkie
zalety nowego komputera. Rozwijaj potencjał
firmy, korzystając z zakwalifikowanych opcji,
takich jak czytnik kart pamięci 22 w 1,
dodatkowy dysk twardy umożliwiający
skorzystanie z funkcji tworzenia kopii lustrzanych
danych z wykorzystaniem technologii RAID,
nagrywarka DVD SuperMulti LightScribe
pozwalająca na drukowanie etykiet bezpośrednio
na przystosowanych do tego płytach.
Stworzony z myślą o bezpieczeństwie
Ochrona sieci firmy — Mozilla Firefox for HP
Virtual Solutions to fabrycznie zainstalowana
wirtualna przeglądarka, która pomaga chronić
komputer przed niebezpiecznymi treściami
pobieranymi z sieci. Oprogramowanie Credential

Manager for HP ProtectTools to wymagająca
jednokrotnego logowania funkcja, która służy jako
składnica haseł umożliwiająca automatyczne
przechowywanie i ochronę haseł zapewniających
dostęp do serwisów internetowych, sieci i
aplikacji. Moduł Device Access Manager do
zestawu HP ProtectTools kontroluje porty, napędy i
wymienne urządzenia pamięci masowej,
uniemożliwiając nieuprawnionym użytkownikom
kopiowanie i usuwanie danych. Ochrona
komputera przed uszkodzeniami fizycznymi oraz
kradzieżą dzięki opcjom zabezpieczeń, takim jak
zamki HP Chassis Lock lub HP/Kensington
MicroSaver Security Cable Lock.
Budowany z myślą o trwałości
Niezawodny, nowatorski i wytrzymały komputer
biurkowy, idealny do pracy podczas dalekich
podróży, był poddawany testom przez ponad
130 tys. godz. Ponadto komputer HP Elite 7100
oferuje możliwość korzystania z usług i pomocy
technicznej, dzięki czemu użytkownik może
skoncentrować się na najważniejszych sprawach
— działalności firmy.

Komputer biurkowy HP Elite seria 7100
Windows®. Życie bez ograniczeń. HP zaleca system Windows 7.
DANE TECHNICZNE
Obudowa

Microtower

System operacyjny

Oryginalny Windows® 7 Professional (32-bitowy)
Oryginalny Windows® 7 Professional 64-bitowy
Windows XP Professional (dostępny na podstawie prawa do zmiany wersji z wersji Oryginalny Windows® 7 Professional)
Oryginalny Windows® 7 Home Premium (32-bitowy)
Oryginalny Windows® 7 Home Premium 64-bitowy
Oryginalny Windows® 7 Home Basic (32-bitowy)
FreeDOS

Procesor

Procesor Intel® Core™ i3-530 (2,93 GHz, łącznie 4 MB pamięci podręcznej); Procesor Intel® Core™ i3-540 (3,06 GHz, 4 MB pamięci podręcznej;
Procesor Intel® Core™ i5-650 (3,20 GHz, łącznie 4 MB pamięci podręcznej); Procesor Intel® Core™ i5-750 (2,66 GHz, łącznie 8 MB pamięci podręcznej);
Procesor Intel® Core™ i7-860 (2,80 GHz, łącznie 8 MB pamięci podręcznej); Procesor Intel® Pentium® Dual-Core G6950 (2,80 GHz, łącznie 3 MB pamięci
podręcznej);

Zestaw układów

Intel® H57 Express

Nośniki wyjmowalne

Nagrywarka DVD SuperMulti LightScribe SATA

Grafika

Zintegrowany akcelerator grafiki Intel® Graphics Media Accelerator HD; Karta graficzna NVIDIA GeForce G210 (512 MB DH) HDMI PCIe x16; Karta
graficzna NVIDIA GeForce GT230 (1,5 GB DH) DVI, VGA, HDMI PCIe x16; Karta graficzna ATI Radeon HD 5450 1 GB DH PCIe x16

Karta dźwiękowa

Układ dźwiękowy Realtek ALC888S High Definition, zgodność audio 3D z AC'97 2.3, zgodność z HD Audio

Komunikacja

Zintegrowana karta Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet

Porty i złącza

9 portów USB 2.0; 1 1394a; 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 1 center/sub; 1 wyjście cyfrowe; 1 DVI-D; 1 wejście mikrofonu; Złącze sieciowe RJ-45; 1
tylny głośnik surround; 1 boczny głośnik surround; 1 port wideo VGA

Urządzenia wejściowe

Standardowa klawiatura HP USB
Mysz optyczna HP USB z 2 przyciskami i przewijaniem

Oprogramowanie

Tylko w niektórych modelach (brak w modelach z systemem FreeDOS): HP Recovery Manager; Menedżer pamięci masowej Intel Matrix; HP Power Manager;
Mozilla Firefox for HP Virtual Solutions; Roxio Easy Media Creator 10; Intervideo WinDVD 8; McAfee Total Protection Anti-Virus

Bezpieczeństwo

Ucho na kłódkę; Obsługa blokady obudowy i zamków z kablem; Obsługa blokady Kensington

Wymiary

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

Waga

10,2 kg

Zasilanie

300 W ATX — pasywny stabilizator PFC

Rozszerzenia

1 pełnej wysokości gniazdo PCIe x16; 3 pełnej wysokości gniazda PCIe x1; 1 czytnik kart pamięci „22 w 1” (opcj.)
1–8,9 cm (3,5"); 2–13,3 cm (5,25") ; 2–8,9 cm (3,5")

Gwarancja

Standardowa gwarancja 1-1-1 lub 3-3-0 z serwisem działu usług HP (HP Services). Warunki gwarancji zależą od kraju i/lub modelu.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP
na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako
dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Do instalacji Windows 7 i pełnego dostępu do wszystkich jego funkcji może być wymagane uaktualnienie i/lub zakup dodatkowego sprzętu i/lub napędu DVD. Szczegółowe
informacje można znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. W zestawie może znajdować się dysk z systemem Windows 7 Professional na wypadek
konieczności przeprowadzenia późniejszego uaktualnienia. Użytkownikiem końcowym uprawnionym do zmiany wersji produktu na starszą musi być firma (dotyczy również instytucji
rządowych i edukacyjnych), która zamawia rocznie co najmniej 25 systemów klienta o tym samym obrazie instalacji niestandardowej.
Intel, Core i Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft, Windows i
Windows Vista są znakami towarowymi przedsiębiorstw z grupy Microsoft. Windows Vista® jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
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Akcesoria i usługi

Zamek HP Business PC
Security Lock

To wygodne urządzenie chroni pokrywę obudowy komputera stacjonarnego
przed otwarciem, a jednocześnie pozwala przymocować komputer do
punktu zaczepienia. Stalowy, zapętlony kabel uniemożliwia odłączenie
klawiatury, monitora i urządzeń peryferyjnych przez niepowołaną osobę.

Numer produktu: PV606AA

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

Pamięć HP zapewni maksymalną wydajność notebooka. Powiększenie
pamięci to ekonomiczny sposób zwiększenia wydajności systemu bez
wymiany procesora.

Numer produktu: AT024AA

Karta graficzna ATI
Radeon HD 4650 DP
(1 GB) PCIe x16

Karta graficzna ATI Radeon HD 4650 DP (1 GB) PCIe x16 to doskonałe
rozwiązanie dla małych firm lub dużych przedsiębiorstw, w których często
organizowane są wideokonferencje lub obrabiane są obrazy
trójwymiarowe.

Numer produktu: VN566AA

Klawiatura HP USB PS2
(wodoodporna)

Klawiatura HP USB/PS2 z możliwością mycia doskonale sprawdza się w
środowiskach, w których klawiatura jest zanurzana w wymienionych
środkach lub nimi czyszczona: mydło, płyn do mycia naczyń, detergenty
bez środków ściernych, detergenty uniwersalne, wybielacze, środki
dezynfekujące.
Numer produktu: VF097AA

Microsoft Office Small
Business 2007
Activation License —
Zestaw licencji HP bez
nośników

Ten nowy zestaw aplikacji biurowych zawiera wszystkie programy
potrzebne w codziennej pracy, co oszczędza czas, usprawnia organizację i
poprawia obsługę klientów.

Numer produktu: RZ366A

Trzyletnia gwarancja w
miejscu instalacji w
następnym dniu
roboczym,
pozwalająca
zatrzymać uszkodzone
nośniki, nie
obejmująca monitora
zewnętrznego, pomoc
techniczna dla sprzętu

Zatrzymaj uszkodzone nośniki, aby zutylizować je zgodnie z własnymi
standardami bezpieczeństwa, oraz korzystaj z wysokiej jakości pomocy
technicznej HP w miejscu instalacji lub zdalnie.

Numer produktu: UF360E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

