Rad stolných počítačov HP Elite 7100

Pracujte rýchlejšie a efektívnejšie s počítačom šitým
na mieru pre splnenie vysokého výkonu.

Rozšírte svoje možnosti so špičkovou kombináciou vysokého
výkonu, užitočných funkcií a flexibility HP Elite 7100.

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
Pôsobivý, inteligentný výkon
Najnovšia generácia procesorov spoločnosti Intel
a čipová sada Intel® H57 Express reprezentujú
ďalší krok s rýchlejšou, viacjadrovou
technológiou, ktorá maximalizuje výkon pre
nájdenie vášho pracovného zaťaženia. procesory
Intel® Core™ i7, Core™ i5 a Core™ i3 sú
postavené na vylepšenej technológii, ktorá
pomáha automaticky aplikovať výpočtový výkon
tam, kde je najviac potrebný pre rozšírený
multitasking.
Flexibilita ukladania a rozšírenia
Flexibilné konfigurácie sú dostupné pre naplnenie
vašich špecifických podnikových potrieb. Voľba je
na vás: vyberte si z pamätí až do 16 GB,
pevných diskov až do 1 TB, z rôznych optických
jednotiek a rôznych portov, slotov a priečinkov,
aby ste váš nový počítač využili naplno. Rozšírte
svoje možnosti pomocou zabudovaných funkcií
ako čítačka pamäťových kariet 22-v-1, druhý
pevný disk pre použitie zrkadlenia dát RAID, DVD
napaľovačka SuperMulti LightScribe, s ktorou
môžete vypaľovať potlač priamo na LightScribe
disky.
Vytvorený na ochranu
Pomôžte chrániť vašu sieť s Mozilla Firefox pre HP
Virtual Solutions, predinštalovaným virtuálnym
prehliadačom, ktorý pomôže chrániť váš počítač
pred nebezpečným webovým obsahom.
Credential Manager pre HP ProtectTools poskytuje
funkciu jednotného prihlásenia, ktorá slúži ako
trezor na heslá, ktorý automaticky ukladá a chráni
heslá pre prístup k webovým stránkam, sieťam a

aplikáciám. Device Access Manager pre nástroje
HP ProtectTools kontroluje porty, čitateľné jednotky
a vymeniteľné úložné zariadenia v systéme s
cieľom zabrániť prenosu alebo odstráneniu
údajov neoprávnenými používateľmi. Pomôžte
chrániť váš počítač pred fyzickým poškodením
alebo krádežou s bezpečnostnými možnosťami,
akými sú HP Chassis Lock alebo bezpečnostný
káblový zámok HP/Kensington MicroSaver.
Vytvorený na výdrž
Vďaka novátorskému návrhu a vyše 130 000
hodinám testovania viete, že získate spoľahlivý a
trvanlivý stolný počítač s veľkou výdržou. HP Elite
7000 navyše poskytuje služby a možnosti
podpory, takže môžete využiť váš čas na
zameranie sa na to najdôležitejšie—vaše
podnikanie.

Rad stolných počítačov HP Elite 7100
Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Vyhotovenie

Microtower

Operačný systém

Originálny Windows® 7 Professional 32-bit
Originálny Windows® 7 Professional 64-bitový
Windows XP Professional (k dispozícii prostredníctvom práv na zníženie verzie z originálneho Windows® 7 Professional)
Originálny Windows® 7 Home Premium 32-bit
Originálny Windows® 7 Home Premium 64-bit
Originálny Windows® 7 Home Basic (32-bit)
FreeDOS

Procesor

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

Čipová sada

Intel® H57 Express

Vymeniteľné médiá

DVD napaľovačka SATA SuperMulti LightScribe

Obrázky

Integrovaná grafická karta 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

Zvuk

Zvukový kodek s vysokým rozlíšením Realtek ALC888S, priestorový zvuk kompatibilný so štandardom AC'97 rev. 2.3 a so štandardom HD Audio

Možnosti komunikácie

Integrovaná Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet

Porty a konektory

9 USB 2.0; 1 1394a; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 stredný/sub; 1 digitálny výstup; 1 DVI-D; 1 vstup pre mikrofón; 1 RJ-45; 1 zadné priestorové; 1
bočný priestorový; 1 VGA video

Vstupné zariadenia

Klávesnica HP USB Standard Value
2-tlačidlová optická myš s kolieskom HP USB

Softvér

Iba na niektorých modeloch (nie sú súčasťou so systémom FreeDOS): HP Recovery Manager; Intel Matrix Storage Manager; HP Power Manager; Mozilla
Firefox pre HP Virtual Solutions; Roxio Easy Media Creator 10; Intervideo WinDVD 8; McAfee Total Protection Anti-Virus

Zabezpečenie

Oko pre zámok; Podpora zámku šasi a zariadení pre zamknutie káblov; Podpora zámku Kensington

Rozmery

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

Hmotnosť

10,2 kg

Zdroj

300 W ATX - pasívne PFC

Riešenia pre rozšírenie

1 PCIe x16 s plnou výškou; 3 PCIe x1 s plnou výškou; 1 čítačka pamäťových kariet 22-v-1 (voliteľná)
1 – 8,9 cm (3,5"); 2 – 13,3 cm (5,25") ; 2 – 8,9 cm (3,5")

Záruka

Chránené zárukou HP Services vrátane štandardnej jednoročnej záruky na súčasti, jednoročného servisu u zákazníka a jednoročného servisu alebo trojročnej
záruky na súčasti a trojročného servisu u zákazníka. Podmienky a ustanovenia sa líšia v závislosti od krajiny a typu.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky
vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v
tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.
Na inštaláciu systému Windows 7 a využitie všetkých jeho funkcií môže byť potrebný vylepšený alebo samostatne zakúpený hardvér a/alebo DVD mechanika. Podrobnosti nájdete na
adrese http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. V prípade potreby môže byť k dispozícii aj disk so systémom Windows 7 Professional pre budúcu inováciu. Prechod na
predchádzajúcu verziu (downgrade) môžu využiť iba koncoví používatelia z radov firiem (vrátane vládnych alebo vzdelávacích inštitúcií), od ktorých sa očakáva, že objednajú
každoročne aspoň 25 zákazníckych systémov s rovnakým vlastným bitovým obrazom.
Intel, Core a Pentium sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Microsoft, Windows a Windows Vista
sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Windows Vista® je buď registrovaná ochranná známka, alebo ochranná známka Microsoft Corporation v Spojených štátoch
alebo iných krajinách.
4AA0-3953SKE. marec 2010

Rad stolných počítačov HP Elite 7100

Príslušenstvo a služby

Bezpečnostný zámok
pre PC HP Business

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
Toto praktické zariadenie zabezpečí, že váš stolový osobný počítač zostane
presne tam, kde je – zámkom zabezpečuje kryt šasi k bodu zaistenia. Kábel
s oceľovou slučkou je tiež navrhnutý tak, aby zabránil neoprávnenému
odstráneniu klávesnice, monitora a všetkých periférnych zariadení.

Číslo produktu: PV606AA

Pamäť HP 2 GB
PC3-10600 (DDR3
1 333 MHz) DIMM

Maximalizujte výkon pracovného počítača s pamäťou HP. Výmena vašej
pamäte za novú je cenovo výhodná cesta pre zvýšenie výkonu systému bez
potreby výmeny procesora.

Číslo produktu: AT024AA

Grafická karta ATI
Radeon HD 4650 DP
(1GB) PCIe x16

Grafická karta ATI Radeon HD 4650 DP (1GB) PCIe x16 je dokonalou
voľbou pre vašu menšiu firmu alebo veľký podnik, v ktorom využívate
videokonferencie alebo spracovanie 3D obrazu.

Číslo produktu: VN566AA

Umývateľná klávesnica
HP USB PS2

Umývateľná klávesnica HP USB PS2 sa výborne hodí do prostredia, v
ktorom je potrebné ponoriť klávesnicu a umývať ju pomocou čistiacich
prostriedkov: mydlo, prostriedok na umývanie riadu, neabrazívne čistiace
prostriedky, prostriedky na všeobecné účely, odfarbovače, dezinfekčné
prostriedky.
Číslo produktu: VF097AA

Aktivačná licencia
Microsoft Office Small
Business 2007 Licencia HP Media-less

Tento nový balík pracovného softvéru obsahuje všetky programy potrebné
na vykonávanie bežných úloh, ktoré šetria čas, zachovávajú poriadok a
podieľajú sa na kvalitnejších zákazníckych službách.

Číslo produktu: RZ366A

3 roky v nasledujúci
pracovný deň u
zákazníka s
ponechaním
poškodených médií,
okrem externého
monitora a hardvérovej
podpory

Ponechajte si poškodené médium na likvidáciu spôsobom, ktorý spĺňa vaše
bezpečnostné štandardy a dostávajte vysokokvalitnú podporu na mieste aj
na diaľku od spoločnosti HP.

Číslo produktu: UF360E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

