HP Elite 7200 -mikrotorni

Suorituskyky kohtaa laajennettavuuden

Liiketoimintaa varten suuniteltu minitornitietokone, jossa on
teollisuuden standardoima tekniikka valmiina kasvamaan
yrityksesi kanssa.

Windows®. Elämää ilman rajoja. HP suosittelee Windows 7
-käyttöjärjestelmää.
Keskittynyt suorituskykyyn ja liiketoimintaan
Vakio-ominaisuutena joustavuus
Pienyrityksen on kehityttävä kasvaessaan. HP Elite 7200
-sarja kehittyy yrityksesi mukana. Käytettävissä olevien
porttien sekä laite- ja korttipaikkojen avulla voit koota
itsellesi järjestelmän, joka vastaa tämänhetkisiä
tarpeitasi, ja laajentaa sitä myöhemmin tarpeen
vaatiessa.; Intelin uusin suoritinsukupolvi ja Intel® H67
Express -piirisarja edustavat uusinta moniydintekniikkaa,
joka maksimoi suorituskyvyn älykkäästi kuormituksen
mukaan. Intel® Core™ i71-, Core™ i51- ja Core™
i31-suorittimet perustuvat kehittyneeseen tekniikkaan,
joka kohdistaa laskentatehon automaattisesti sinne,
missä sitä tarvitaan, ja parantaa järjestelmän
suorituskykyä, kun käynnissä on useita ohjelmia.
Käytännöllinen ja tyylikäs
Mahdollisuus käyttää kahta näyttöä 2 tekee
mahdolliseksi tehdä useita tehtäviä yhtä aikaa ja
laajentaa näkökenttää. Näin voit maksimoida
tuottavuuden. Koska voit käyttää useampia sovellutuksia
yhtä aikaa, tarve tulostaa vähentyy. Voit mahdollisesti
säästää aikaa ja rahaa.; Helposti laajennettava HP
Elite 7200 Microtower -tietokone on tarkoitettu
sopimaan yleisimpiin tiloihin ja kokoonpanoihin. Siro
muotoilu sisältää aitoja metallipintoja ja kiiltävän
viimeistelyn, joka kiinnittää ihmisten huomion.

Välitöntä tuottavuutta
Tehokkaan tietokoneen ominaisuuksiin kuuluvat
uusimmat Intel®-suorittimet ja -piirisarja, aito
Windows® 7 -käyttöjärjestelmä, kahden näytön tuki 2,
valikoima optisia asemia, jopa 1,5 Tt:n kiintolevy3,
jopa 3 Gt:n DDR3 SDRAM -muisti 4 ja RAID-tuki. Lisäksi
tietokone tekee heti kättelyssä vaikutuksen valmiiksi
asennetuilla ohjelmistoilla, joihin kuuluvat HP Power
Assistant 5 ja Norton Internet Security 2011
-kokeiluohjelmisto.; Laajenna tietokoneen
käyttömahdollisuuksia lisäämällä siihen ennalta
hyväksyttyjä lisälaitteita. Näitä ovat mm. HP:n 22
tallennusvälineen lukulaite, toinen kiintolevyasema
RAID-peilaustekniikkaa varten tai kirjoittava SuperMulti
LightScribe -DVD-asema, jolla voit polttaa etiketit
suoraan LightScribe-levyihin 7.
Tehosta yrityksesi toimintaa
Paranna visuaalista kokemusta näytönohjaimilla, joissa
on DirectX® 8 11 -tuki.; Lisäksi HP Elite 7200 -sarjaan
sisältyvien huolto- ja tukipalvelujen ansiosta voit
keskittyä kaikkein tärkeimpään – eli liiketoimintaasi.
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TEKNISET TIEDOT
Koko

Mikrotorni

Käyttöjärjestelmä

Aito
Aito
Aito
Aito

Prosessori

Intel® Core™ i7-2600 -suoritin (3,40 GHz, 8 Mt:n välim., 4 ydintä); Intel® Core™ i5-2500 -suoritin (3,30 GHz, 6 Mt:n välim., 4 ydintä); Intel® Core™
i5-2400 -suoritin (3,10 GHz, 6 Mt:n välim., 4 ydintä); Intel® Core™ i3-2100 -suoritin (3,10 GHz, 3 Mt:n välim., 2 ydintä); Intel® Core™ i3-2120 -suoritin
(3,30 GHz, 3 Mt:n välim., 2 ydintä)

Piirisarja

Intel® H67 Express

Asemavaihtoehdot

Kirjoittava SATA SuperMulti LightScribe -DVD-asema

Näyttöominaisuudet

Sisäinen Intel® Graphics Media Accelerator HD -grafiikkakiihdytin, DirectX1 11 -yhteensopivuus; ATI Radeon HD 5450 (512 Mt); ATI Radeon HD 6450 (1
Gt); ATI Radeon HD 6570 (2 Gt); NVIDIA GeForce GT405 (1 Gt); NVIDIA GeForce GT420 (2 Gt); NVIDIA GeForce GT440 (1,5 Gt) (Ei saatavilla 95 watin
tietokoneiden kanssa (ytimet i5 ja i7)); NVIDIA GeForce GT440 (3 Gt) (Ei saatavilla 95 watin tietokoneiden kanssa (ytimet i5 ja i7))

Ääni

IDT 92HD89E

Tietoliikenne

Sisäinen Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet

Portit ja liittimet

8 USB 2.0 -porttia; 1 äänitulo; 1 äänilähtö; 1 DVI-I; 1 HDMI; 1 mikrofonitulo; 1 SPDIF-koaksiaalilähtö; 1 RJ-45-liitäntä

Syöttölaitteet

HP USB -vakionäppäimistö
HP:n 2-painikkeinen optinen USB-rullahiiri

Ohjelmisto

Microsoft Office Starter 2010 [esiasennettu Microsoft Office 2010 (täyden Office 2010 -ohjelmiston aktivointi vaatii tuoteavaimen hankinnan)]; Microsoft
Office 2010 Professional; Microsoft Office Home ja Business 2010; Microsoft Windows Virtual PC – XP; Roxio Creator Business 10 HD; Corel WinDVD 8;
Norton Internet Security 2011 (60 päivän kokeiluversio); HP Power Assistant; HP ProtectTools -ohjelmisto pk-yrityksille.

Suojaus

Lukitussilmukka; Kensington-lukon tuki; Noble Universal -kaapelilukkopakkaus

Mitat

18,5 x 41,6 x 38,5

Paino

Peruspaino 7,58 kg

Virta

300 watin virtalähde (tehokertoimen korjaus)

Laajennusratkaisut

1 täysikorkea PCIe x16 -paikka; 3 täysikorkeaa PCIe x1 -paikkaa; 1 mini-PCI; 2 mini-PCI
Yksi 8,9 cm (3,5"); Kaksi 13,3 cm (5,25") ; Kaksi 8,9 cm (3,5")

Takuu

Tuotetta suojaavat HP:n palvelut, joihin sisältyy 1-1-1-vakiotakuu. Ehdot vaihtelevat maittain ja liiketoimintamalleittain.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

1 64-bittinen tietojenkäsittely Intel-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jonka prosessori, piirisarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64
-tekniikkaa. Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel 64 -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten
mukaan. Katos: www.intel.com. Kahden/neljän ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tekniikan
käytöstä. Intelin numerointi ei ilmaise suurempaa suorituskykyä.
2 Neljän ytimen Intel®-suorittimilla varustetut mallit eivät sisällä kahden näytön tukea. Näytöt hankittava erikseen.

3 Kiintolevyasemissa Gt = miljardi tavua
1 Tt = 1 triljoona tavua. Todellinen formatoitu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmän palautusohjelmistolle on varattu enintään 16 Gt (Windows 7).
4 Järjestelmän resurssivaatimusten vuoksi 32-bittisissä käyttöjärjestelmissä käytettävissä oleva määrä saattaa jäädä alle 1 Gt:uun. Kaksikanavaista muistia tuetaan vain silloin, kun
järjestelmän kokoonpanoon kuuluu symmetrinen DDR3-muisti (eli 2 x2GB). Järjestelmän resurssivaatimusten vuoksi 32-bittisissä järjestelmissä, joiden kokoonpanoon kuuluu enemmän kuin 3
Gt muistia, muisti ei välttämättä ole kokonaismääräisesti käytettävissä. Yli 4 Gt:n muistin osoitus vaatii 64-bittistä käyttöjärjestelmää.
5 Virrankulutus- ja kustannuslaskelmat ovat arvioita. Tulokset perustuvat muuttujiin, joita ovat esimerkiksi käyttäjän antamat tiedot, eri virtatilojen käyttöajat (päällä, valmiustilassa,
horrostilassa, poissa päältä), akun ja verkkovirran käyttöajat, laitteistokokoonpano, sähkön hinta ja sähköntoimittaja. HP neuvoo asiakkaitaan käyttämään HP Power Assistant -työkalun
tietoja vain viitteellisesti ja vahvistamaan ympäristövaikutuksensa. Ympäristölaskelmat perustuvat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston vuoden 2007 eGrid-tietoihin, jotka ovat nähtävissä
osoitteessa www.epa.gov/egrid/. Tulokset vaihtelevat alueittain. Vaatii Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän.
6 Vaaditaan Internet-yhteys. Ensimmäiset 60 päivää kuuluvat mukaan. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.
7 Älä kopioi tekijänoikeudella suojattuja materiaaleja. Todellinen nopeus saattaa vaihdella. Kaksikerroksisuus (DL) on uutta tekniikkaa. Kaksikerroksisten levyjen yhteensopivuus vaihtelee
laajasti joidenkin kotikäytössä olevien DVD-soittimien ja DVD-ROM-asemien kohdalla. Huomaa, että DVD-RAM-asema ei voi kirjoittaa tai lukea 2,6 Gt:n yksipuolisia / 5,2 Gt:n
kaksipuolisia (versio 1.0) levyjä. LightScribe luo yksivärisen kuvan. Vaatii erikseen myytäviä LightScribe-levyjä. Huomaa, että DVD-asema ei kirjoita tai lue 2,6 Gt:n yksipuolisia / 5,2 Gt:n
kaksipuolisia (versio 1.0) levyjä.
8 DirectX® 10 tai uudempi vaatii Windows Vistan tai uudemman käyttöjärjestelmän. Windows 7 tukee vanhempia DirectX 9 -sovittimia, jos käytössä on WDDM v1.0 (Vista) -ohjain.
DirectX 10 tai uudempi vaatii WDDM v1.1 (Windows 7) -yhteensopivan ohjaimen.

Lisätietoja on osoitteessawww.hp.com/eur/desktops
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden
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Lisävarusteet ja palvelut

HP Virtual Rooms
(enintään 5 henkeä
yhdessä kokouksessa)
-käyttöoikeus

Luo yhteys internetin kautta mistä tahansa ja vedä tiimikokoukset, asiakastapaamiset
ja koulutukset yhdessä kätevässä verkkosijainnissa.

Tuotenumero: WF722A

HP Virtual Rooms
(enintään 15 henkeä
yhdessä kokouksessa)
-käyttöoikeus

Luo yhteys internetin kautta mistä tahansa ja vedä tiimikokoukset, asiakastapaamiset
ja koulutukset yhdessä kätevässä verkkosijainnissa.

Tuotenumero: WF723A

HP:n langaton
näppäimistö ja hiiri, 2,4
GHz

Tyylikäs yhdistelmä tuo langattoman näppäimistön ja laserhiiren
helppokäyttöisyyden, mukavuuden ja tyylikkyyden tietokoneen käyttöön.

Tuotenumero: NB896AA

HP:n 2-painikkeinen
USB-laserhiiri

HP:n USB-laserhiiri tarjoaa lasertekniikan nopeuden ja tarkkuuden yksinkertaisessa,
tyylikkäässä muodossa. Se havaitsee liikkeen tarkasti monilla eri pinnoilla käyttäen
uusinta lasertunnistustekniikkaa.

Tuotenumero: GW405AA

HP Thin USB-kaiuttimet

HP:n ohuet USB-kaiuttimet tuottavat rikkaan äänenlaadun ja ovat erinomainen
kaiutinratkaisu yrityskäyttäjille.

Tuotenumero: KK912AA

HP 3 v. laitteistotuki,
seuraavana arkipäivänä
asennuspaikalla, viallisen
tall.välineen säilytys
lukuun ottamatta ulkoista
näyttöä

Kolmen vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu
teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U6578E

Lisätietoja on osoitteessawww.hp.com/eur/hpoptions

Varmista tietokoneen mahdollisimman tehokas toiminta käyttämällä HP Support Assistant -sovellusta, joka on
saatavissa osoitteesta www.hp.eu/supportassistant

