Počítač HP Elite 7200 Microtower
Výkon a rozšiřitelnost.

Podnikový počítač v provedení microtower s ověřenými
standardizovanými technologiemi, které umožňují růst spolu
s vámi.

Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém
Windows 7.
Zaměření na výkon a podnikání
Flexibilita je standardní vlastností
Vaši práci je třeba dále rozvíjet současně s růstem
vašeho malého podniku. Počítač řady HP Elite 7200 byl
navržen tak, aby se vyvíjel společně s vámi. Dostupné
porty a sloty vám umožňují nakonfigurovat počítač tak,
aby splňoval vaše potřeby a aby ho bylo možné dále
rozšířit, až nastane ten správný čas.; Nejnovější
generace procesorů Intel a čipové sady Intel® H67
Express představuje další krok k rychlejší vícejádrové
technologii, která inteligentním způsobem maximalizuje
výkon, a efektivně tak reaguje na vaši pracovní zátěž.
Procesory Intel® Core™ i7 1, Core™ i5 1 a Core™ i3
1 byly navrženy s pokročilými technologiemi, které
pomáhají v automatickém nasazení výpočetního výkonu
tam, kde je to potřeba pro efektivnější multitasking.
Praktický a stylový
Podpora používání dvou monitorů 2 umožňuje
efektivnější multitasking, protože rozšíření obrazu
maximalizuje produktivitu. Protože umožňuje dostupnost
více aplikací najednou, nepotřebujete tolik tisknout a
tak šetříte svůj čas a peníze.; Vysoce rozšiřitelný
počítač HP Elite 7200 Microtower byl navržen tak, aby
splňoval většinu požadavků na rozměry a konfiguraci.
Pochlubte se jeho stylovým designem, který je tvořen
kovovými povrchy a povrchovými úpravami s vysokým
leskem.

Použitelný již po prvním spuštění
Tento počítač je připraven k práci, jakmile jste
připraveni vy. Je vybaven nejnovějšími výkonnými
procesory Intel®, originálním operačním systémem
Windows® 7, podporou dvou monitorů 2, pevným
diskem o velikosti až 1,5 TB 3 a až 16 GB paměti
DDR3 SDRAM 4 a podporou diskových polí RAID.
S předinstalovaným softwarem, jako je HP Power
Assistant 5 a zkušební verze aplikace Norton Internet
Security 2011 6, získáte počítač, který je okamžitě
připraven k práci.; Rozšiřte svůj pracovní potenciál díky
předpřipraveným prvkům, jako je čtečka paměťových
médií 22 v 1, druhý pevný disk využívající zrcadlení
dat pole RAID nebo zapisovací jednotka DVD
SuperMulti LightScribe, která dokáže vypalovat popisky
přímo na disky 7.
Zvyšte efektivitu fungování svého podniku
VYzkoušejte vylepšenou grafiku díky grafickým kartám
s podporou rozhraní DirectX® 11 8.; Počítač řady HP
Elite 7200 nabízí možnosti servisu a podpory a díky
tomu se můžete zaměřit na to, co je pro vás
nejdůležitější – na svou práci.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Provedení

Provedení microtower

Operační systém

Originální
Originální
Originální
Originální

Procesor

Intel® Core™ i7-2600 (3,40 GHz, 8 MB mezipaměti, 4 jádra); Intel® Core™ i5-2500 (3,30 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra); Intel® Core™ i5-2400
(3,10 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra); Intel® Core™ i3-2100 (3,10 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB
mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Intel® H67 Express

Vyjímatelná média

Zapisovací jednotka DVD SATA SuperMulti LightScribe

Grafická karta

Integrovaný grafický adaptér Intel® Graphics Media Accelerator HD, podpora rozhraní DirectX1 11; ATI Radeon HD 5450 (512 MB); ATI Radeon HD 6450
(1 GB); ATI Radeon HD 6570 (2 GB); NVIDIA GeForce GT405 (1 GB); NVIDIA GeForce GT420 (2 GB); NVIDIA GeForce GT440 (1,5 GB) (není k dispozici
v kombinaci s 95W procesory (Core i5 a i7)); NVIDIA GeForce GT440 (3 GB) (není k dispozici v kombinaci s 95W procesory (Core i5 a i7))

Zvuk

IDT 92HD89E

Komunikace

Integrovaný adaptér Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet

Porty a konektory

8x USB 2.0; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 DVI-I; 1 HDMI; 1 vstup pro mikrofon; 1 koaxiální výstup SPDIF; 1 RJ-45

Vstupní zařízení

Standardní klávesnice HP USB Value
Dvoutlačítková optická myš HP s kolečkem (rozhraní USB)

Software

Microsoft Office Starter 2010 [Předinstalovaná sada Microsoft Office 2010 (k aktivaci plné sady Office 2010 je nutné zakoupit klíč Product Key)]; Microsoft
Office 2010 Professional; Microsoft Office Home and Business 2010; Microsoft Windows Virtual PC – XP; Roxio Creator Business 10 HD; Corel WinDVD 8;
Norton Internet Security 2011 (60denní zkušební verze); HP Power Assistant; HP ProtectTools Suite pro malé a střední firmy (SMB).

Zabezpečení

Oko pro zámek; Podpora zámku Kensington; Sada bezpečnostního zámku Noble Universal Clamp Lock Cable Kit

Rozměry

18,5 x 41,6 x 38,5

Hmotnost

Od 7,58 kg

Napájení

300W napájecí zdroj aPFC

Možnosti rozšíření

1 slot PCIe x16 s plnou výškou; 3 sloty PCIe x1 s plnou výškou; 1 slot mini PCI; 2 sloty mini PCI
Jeden 8,9 cm (3,5"); Dva 13,3 cm (5,25") ; Dva 8,9 cm (3,5")

Záruka

Podléhá záruce služeb HP Services, včetně standardní záruky (1 – 1 – 1). Podmínky záruky se mohou lišit podle jednotlivých zemí a pracovních modelů.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional (32bitový)
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

1 K využití 64bitových funkcí architektury Intel je potřeba počítač s procesorem, čipovou sadou, systémem BIOS, operačním systémem, ovladači zařízení a aplikacemi s podporou
architektury Intel® 64. Procesory nebudou fungovat bez systému BIOS s podporou architektury Intel 64 (ani v 32bitovém režimu). Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru
a softwaru. Viz www.intel.com. Dvoujádrová/čtyřjádrová technologie byla vyvinuta ke zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace musí
nezbytně použitím této technologie získat výhodu. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí představovat vyšší výkon.
2 Modely se čtyřjádrovými procesory Intel® nepodporují připojení dvou monitorů. Monitory se prodávají samostatně.
3 V případě pevných disků, 1 GB = 1 miliarda bytů
1 TB = 1 trilion bytů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 16 GB (systém Windows 7) je vyhrazeno pro software k obnovení systému.
4 V důsledku požadavků na systémové prostředky může být u 32bitových operačních systémů znepřístupněný až 1 GB paměti. Dvoukanálová technologie je podporována pouze
u systémů v konfiguraci se symetrickou pamětí DDR3 (např. 2 x2GB). V důsledku požadavků na systémové zdroje nemusí být u 32bitových operačních systémů s více než 3 GB paměti
veškerá paměť k dispozici. Použití paměti větší než 4 GB vyžaduje 64bitový operační systém.
5 Kalkulace napájení a nákladů jsou přibližné. Skutečné hodnoty se liší v závislosti na různých faktorech, např. informacích poskytnutých uživatelem, době, kdy se počítač nachází

v různých stavech napájení (zapnuto, úsporný režim, hibernace a vypnuto), době, kdy je počítač napájen z baterie a kdy z el. sítě, konfiguraci hardwaru, různých sazbách za elektřinu
a společnosti zajišťující dodávku elektřiny. Společnost HP doporučuje používat informace poskytnuté nástrojem HP Power Assistant pouze pro referenci a ověření dopadu na životní
prostředí. Kalkulace dopadu na životní prostředí jsou založeny na datech eGrid 2007 americké agentury EPA, která jsou dostupná na stránkách www.epa.gov/egrid/. Výsledky se mohou
lišit v závislosti na oblasti. Vyžaduje systém Microsoft Windows.
6 Je zapotřebí přístup k Internetu. Součástí instalace je prvních 60 dní bezplatné aktualizace. K instalaci dalších aktualizací po uplynutí této doby je vyžadováno přihlášení k odběru.
7 Nekopírujte materiály chráněné autorskými právy. Skutečná rychlost se může lišit. Dvouvrstvé disky jsou novou technologií. Kompatibilita dvouvrstvých médií se může u některých
přehrávačů disků DVD a jednotek DVD-ROM podstatně lišit. Jednotka DVD-RAM nedokáže číst ani zapisovat 2,6GB jednostranná ani 5,2GB oboustranná média verze 1.0. Technologie
LightScribe vytváří monochromatický obraz. Požadovaná média LightScribe se prodávají samostatně. Jednotka DVD-RAM nedokáže číst ani zapisovat na 2,6GB jednostranná ani 5,2GB
oboustranná média verze 1.0.
8 Rozhraní DirectX® 10 a vyšší vyžaduje systém Windows Vista nebo novější. Systém Windows 7 bude podporovat starší adaptéry rozhraní DirectX 9 prostřednictvím ovladače WDDM
v1.0 (Vista). Rozhraní DirectX 10 a vyšší vyžaduje ovladač kompatibilní s technologií WDDM v1.1 (Windows 7).

Další informace najdete na webuwww.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby
společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost
HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systému Windows 7 mohou vyžadovat speciální hardware. Pro instalaci systému je zapotřebí DVD mechanika. Podrobnosti na webu http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Podle potřeby může být pro budoucí inovaci přiložen disk se systémem Windows 7 Professional. Aby koncový uživatel získal nárok na tento downgrade, musí se jednat o firmu (včetně vládních nebo
vzdělávacích institucích), a musí si ročně objednat alespoň 25 zákaznických systémů se stejnou vlastní bitovou kopií.
Intel, Core a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné
známky skupiny společností Microsoft. Windows Vista® je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
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Příslušenství a služby

Licence pro virtuální
místnost HP Virtual Rooms
(až 5 osob na jednom
setkání)

Pořádejte týmové schůzky, prezentace pro zákazníky či školení na jediném místě
online – odkudkoli, kde máte k dispozici připojení k internetu.

Produktové číslo: WF722A

Licence pro virtuální
místnost HP Virtual Rooms
(až 15 osob na jednom
setkání)

Pořádejte týmové schůzky, prezentace pro zákazníky či školení na jediném místě
online – odkudkoli, kde máte k dispozici připojení k internetu.

Produktové číslo: WF723A

Bezdrátová klávesnice a
myš HP 2,4 GHz

Tato elegantní sada bezdrátové klávesnice a laserové myši pro práci se stolním
počítačem přináší pohodlí, komfort a elegantní vzhled.

Produktové číslo: NB896AA

Laserová myš HP, 2
tlačítka, USB

Laserová myš HP USB poskytuje rychlé a přesné laserové snímání v jednoduchém a
elegantním designu. Zaznamenává pohyb přesně na různých površích pomocí
nejnovější laserové snímací technologie.

Produktové číslo: GW405AA

Reproduktory HP Thin
s napájením z USB

Tenké reproduktory HP napájené přes port USB produkují bohatý, vysoce kvalitní
zvuk a jsou velmi vhodné pro profesionální uživatele.

Produktové číslo: KK912AA

3letá záruka s opravou
následující pracovní den
v místě zákazníka
s ponecháním
poškozených médií kromě
externího monitoru,
hardwarová podpora

Získejte pro své zařízení tříletou možnost opravy na místě následující pracovní den
kvalifikovaným technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na
dálku.

Produktové číslo: U6578E

Další informace najdete na webuwww.hp.com/eur/hpoptions

Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním
stavu.

