Namizni računalnik HP Elite 7100 series

Z računalnikom, ki je nastavljen za potrebe vašega
majhnega podjetja, delo opravite hitro in učinkovito.

Izboljšajte svojo zmogljivost z izvrstno mešanico zmogljivega
delovanja, uporabnih funkcij in prilagodljivosti, ki jo omogoča
HP Elite 7000.

Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
Impresivno, pametno delovanje
Intelova najnovejša generacija procesorjev in
vezje Intel® H57 Express predstavljata naslednji
korak pri hitrejši, večjedrni tehnologiji, ki pametno
izboljšuje delovanje, da ustreza količini vašega
dela. Procesorji Intel® Core™ i7, Core™ i5 in
Core™ i3 so izdelani na podlagi napredne
tehnologije, ki pomaga pri samodejni uporabi
moči procesorjev tam, kjer je najbolj potrebna za
izboljšano opravljanje več del hkrati.

vrata, pogone za branje in odstranljive naprave
za shranjevanje v sistemu, da nepooblaščenim
uporabnikom prepreči prenos ali brisanje vaših
podatkov. Pomagajte zaščititi računalnik pred
fizičnimi poškodbami ali krajo z varnostnimi
možnostmi, kot je ključavnica za ohišje HP
Chassis Lock ali ključavnica za varnostni kabel
HP/Kensington MicroSaver Security Cable Lock.

Izdelan za trajnost
Dobili boste zanesljiv in trajen namizni računalnik,
Prilagodljivost shranjevanja in razširitve
ki je rezultat inovativnega izdelovanja in je bil na
Na voljo so prilagodljive konfiguracije, da bo
preizkušnji več kot 130.000 ur, zato ga boste
računalnik ustrezal vašim posebnim poslovnim
lahko dolgo uporabljali. Poleg tega HP Elite 7100
potrebam. Moč je v vaših rokah: na voljo imate
ponuja možnosti servisa in podpore, tako da se
do 16 GB pomnilnika, trde diske do 1 TB, različne lahko osredotočite na tisto, kar je
optične pogone ter vrata, reže in ležišča, ki
najpomembnejše – svoje podjetje.
omogočajo, da svoj nov računalnik kar najbolje
izkoristite. Zgradite svoj potencial z možnostmi,
kot so bralnik medijskih kartic 22-v-1, drugi trdi
disk za uporabo zmogljivosti zrcaljenja podatkov
RAID ali pogon SuperMulti LightScribe DVD
Writer, tako da lahko oznake zapisujete
neposredno na diske LightScribe.
Izdelan za zaščito
Pomagajte zaščititi svoje omrežje z brskalnikom
Mozilla Firefox za HP Virtual Solutions, ki je
predhodno naložen in pomaga ščititi računalnik
pred zlonamerno spletno vsebino. Program
Credential Manager za HP ProtectTools zahteva
en sam vpis in deluje kot shramba gesel, ki
samodejno hrani in ščiti gesla za spletna mesta,
omrežja in aplikacije. Orodje Device Access
Manager v zbirki orodij HP ProtectTools nadzira

Namizni računalnik HP Elite 7100 series
Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
TEHNIČNI PODATKI
Lastnosti oblike

Mikrostolp

Operacijski sistem

Pristni Windows® 7 Professional (32-bitni)
Pristni Windows® 7 Professional (64-bitni)
Windows XP Professional (na voljo kot možnost prehoda s pristnih Windows® 7 Professional)
Pristni Windows® 7 Home Premium (32-bitni)
Pristni Windows® 7 Home Premium 64-bit
Pristni Windows® 7 Home Basic (32-bitni)
FreeDOS

Procesor

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

Nabor vezij

Intel® H57 Express

Izmenljivi nosilec podatkov

DVD-zapisovalnik SATA SuperMulti LightScribe

Grafika

Vgrajena grafična kartica 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

Zvočna kartica

Zvočni kodek Realtek ALC888S High Definition, 3D zvok je združljiv s standardoma AC'97 rev. 2.3 in HD Audio

Komunikacije

Vgrajena mrežna kartica Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet

Vrata in priključki

9 vrat USB 2.0; 1 1394a; 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 osrednji/nizkotonski zvočnik; 1 digitalni izhod; 1 vrata DVI-D; 1 vhod za mikrofon; 1 RJ-45; 1
zadnji prostorski zvočnik; 1 stranski prostorski zvočnik; 1 VGA video

Vhodne naprave

HP-jeva standardna tipkovnica USB
HP-jeva optična miška USB z dvema gumboma in drsnim kolescem

Programska oprema

Samo pri nekaterih modelih (ni priloženo z operacijskim sistemom FreeDOS): HP Recovery Manager; Intel Matrix Storage Manager; HP Power Manager;
Mozilla Firefox za HP Virtual Solutions; Roxio Easy Media Creator 10; Intervideo WinDVD 8; McAfee Total Protection Anti-Virus

Varnost

Zanka za žabico; Podpora za žabice za ohišja in ključavnice za kable; Podpora Kensington Lock

Mere

18,5x41,6x38,5 cm

Teža

10,2 kg

Napajanje

300 W ATX – pasivni PFC

Možnosti razširitve

1 reža PCIe celotne višine x16 3 reže PCIe celotne višine x1 1 bralnik medijskih kartic 22-v-1 (izbirno)
1–8,9 cm (3,5 palca); 2–13,3 cm (5,25 palca) ; 2–8,9 cm (3,5 palca)

Garancija

Zaščita s HP Services, vključno s standardno garancijo 1-1-1 ali 3-3-0. Garancijski pogoji se lahko razlikujejo glede na državo in/ali poslovni model.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in
storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za
tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Ta sistem bo za namestitev programske opreme Windows 7 in za popoln izkoristek njene funkcionalnosti morda zahteval nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo in/ali
pogon DVD. Za podrobnosti obiščite spletno mesto na naslovu http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Priložen je tudi disk Windows 7 Professional, ki ga lahko po želji
uporabite za morebitno nadgradnjo. Do možnosti prehoda na starejšo različico so upravičene pravne osebe (vključno z vladnimi ali izobraževalnimi ustanovami), ki letno kupijo vsaj
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znamke Microsoftove skupine podjetij. Windows Vista® je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
4AA0-3953SLE. marec 2010

Namizni računalnik HP Elite 7100 series
Windows®. Življenje brez omejitev. HP priporoča Windows 7.
Pripomočki in storitve

Varnostna ključavnica
HP Business PC

Ta priročna naprava zagotavlja, da namizni računalnik ostane na svojem
mestu tako, da zaklene pokrov ohišja in ga pritrdi na aktivno točko. Kabel z
jeklenimi zaponkami je namenjen tudi za preprečevanje nepooblaščenega
odstranjevanja tipkovnice, monitorja ali zunanjih naprav.

Številka izdelka: PV606AA

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

Povečajte zmogljivost poslovnega računalnika s pomnilnikom HP.
Nadgradnja pomnilnika je stroškovno učinkovit način za povečanje
zmogljivosti sistema brez nadgrajevanja procesorja.

Številka izdelka: AT024AA

Grafična kartica ATI
Radeon HD 4650 DP
(1 GB) PCIe x16

Grafična kartica ATI Radeon HD 4650 DP (1 GB) PCIe x16 je odlična izbira
za vaše majhno ali veliko podjetje za sodelovanje v video konferencah ali
pri obdelavi slik 3D.

Številka izdelka: VN566AA

Tipkovnica HP USB
PS2, ki jo lahko operete

Tipkovnica HP USBPS2, ki jo lahko operete, je primerna za okolja, kjer je
potrebno, da tipkovnico potopite in čistite z naslednjimi raztopili: milo,
tekočina za čiščenje, blaga čistila, čistila za splošno uporabo, belilo,
razkužilo.

Številka izdelka: VF097AA

Aktivacijska licenca za
Microsoft Office Small
Business 2007 –
HP-jeva licenca brez
medijev

Ta nova zbirka programske opreme za izboljšanje produktivnosti vsebuje vse
programe za vsakodnevna opravila, prihranek časa, organizacijo in
izvajanje boljših storitev za stranke.

Številka izdelka: RZ366A

3-leta, odziv naslednji
dan na kraju uporabe.
Stranka lahko obdrži
okvarjene medije, brez
monitorja, podpora za
HW

Svoje okvarjene medije lahko obdržite za odstranitev v skladu z vašimi
varnostnimi standardi in deležni ste podpore visoke kakovosti s strani HP-ja,
na kraju uporabe in na daljavo.

Številka izdelka: UF360E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

