HP Compaq 8200 Elite-PC m/liten
formfaktor
Administrer bedre. Kontroller mer.

HP Compaq 8200 Elite Series har den nyeste teknologien for
kontor-PCer med HPs design, og spesifikke programmer og
tjenester som er laget for bedrifter, inkludert stabile og lange
livssykluser og løsninger for sikkerhet og fjernadministrasjon.
Resultatet er vår høyest ytende serie med kontor-PCer til nå.

HP anbefaler Windows® 7.
Overlegen kontor-PC-teknologi
De nyeste innovasjonene i kombinasjon med HPs
utmerkede konstruksjon og nye BIOS-design gjør HP
Compaq 8200 Elite Series til det riktige valget for
bedriften i dag og i morgen.
Med Intel® 2. generasjon Core™ vPro™-prosessorer
som gir maskinvarebaserte løsninger for
fjernadministrasjon for en stabil, sikker og pålitelig
IT-infrastruktur.
Konfigurer PCen med industristandard datastasjoner og
enheter, inkludert en mediekortleser som kan bruke
opptil 22 formater. Andre alternativer for bedriften
inkluderer diskret grafikk og trådløst nettverk.
Inkluderer HP ProtectTools™ Security Suite som hjelper
med å beskytte PCen og kontrollere at den ikke blir et
sårbarhetspunkt. HP ProtectTools™ er fleksibelt slik at du
kan ta i bruk bare de modulene som dekker dine
sikkerhetsbehov.
Effektiv PC-teknologi for miljøet
HP har konstruert dette produktet med materialer som
ikke inneholder bromerte flammehemmere (BFR) og
polyvinylklorid (PVC) for å støtte opp under dine
miljøinitiativer.
Reduser miljøpåvirkningen og senk driftskostnadene
med ENERGY STAR®-kvalifiserte modeller som er
sertifisert som EPEAT® Gold.
Du kan enkelt optimalisere PCens strøminnstillinger med
HPs eksklusive Power Assistant-program. Du har
kontrollen med HP Elite-seriens alternativer for
energieffektivitet.

Stabile og nyttige design
Du vil finne en HP Elite Series-formfaktor som passer din
arbeidsplass og dine krav til ytelse. Velg ultratynn
bordmodell med fleksible monteringsalternativer, liten
formfaktor, mikrotårn eller konverterbart minitårn for
størst mulig fleksibilitet mht. utvidelse.
Med tanke på forretningsbehovene har vi plassert
linjeinngang, linjeutgang og USB-porter foran slik at de
er lett tilgjengelige. Koble til to eksterne skjermer via
VGA- og DisplayPort-kontakter slik at du kan arbeide
mer produktivt.
Når dine utplasseringer er planlagt over en lengre
tidsperiode, er det bra å vite at du får samme chassis
over flere utplasseringer. Du kan planlegge med minst
15 måneders tilgjengelighet for the HP Compaq 8200
Elite Series.
Beskyttet av HP Services, inkludert standardgarantier
som er innrettet mot tilgjengelig bedriftsbruk. Du vil få
rask og responsiv støtte for rettidig problemløsing med
HPs begrensede standardgaranti, som gir service på
stedet.

HP Compaq 8200 Elite-PC m/liten
formfaktor
HP anbefaler Windows® 7.
SPESIFIKASJONER
Formfaktor

Liten formfaktor

Operativsystem

Ekte Windows® 7 Professional 32
Ekte Windows® 7 Professional 64
Ekte Windows® 7 Home Basic 32

Prosessor

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

Brikkesett

Intel® Q67 Express

Uttakbare medier

SATA SuperMulti DVD-brenner
SATA DVD-ROM

Grafikk

Integrert Intel HD; AMD FirePro 2270 (512 MB); AMD Radeon HD 6350 (512 MB); AMD Radeon HD 6450 (512 MB); NVIDIA Quadro NVS 300 (512 MB); HP DisplayPort til
DVI-D-adapter; HP DisplayPort til VGA-adapter

Lyd

Realtek ALC261 HD-lydkodek (alle porter er stereo)

Kommunikasjon

Integrert Intel 82579LM Gigabit Ethernet
Intel Pro 1000 CT Gigabit

Porter og kontakter

10 USB 2.0; 1 seriell (nr. 2 som tillegg); 1 parallell (tillegg); 1 eSATA (tillegg); 1 DisplayPort; 1 VGA-skjerm; 1 PS/2-tastatur; 1 PS/2-mus; 1 RJ-45; 1 mikrofon-/hodetelefonkontakt; 1
linjeinngang; 1 linjeutgang

Inndataenheter

HP standardtastatur (PS/2 eller USB), HP USB smartkorttastatur
HP 2-knappers optisk mus med rullefunksjon (PS/2 eller USB), HP USB 2-knappers lasermus med rullefunksjon

Programvare

Forhåndsinstallert programvare inkludert på alle modeller, unntatt dem med FreeDOS-operativsystem: HP ProtectTools Security Suite, HP Software Management Agent, Computrace for
Desktops-agent, HP Vision Diagnostics, PDF Complete Corporate Edition, Microsoft Office 2010 forhåndslastet (kjøp av produktnøkkel kreves for å aktivere en full Office 2010-pakke)

Sikkerhet

Trusted Platform Module (TPM) 1.2 (TPM-modul deaktivert der bruk er begrenset av lov); Sterk sikkerhet (via BIOS); Deaktivering av SATA-port (via BIOS); Stasjonslås; RAID-konfigurasjoner;
HP ProtectTools Security-programpakke; Aktivering/deaktivering av seriell, parallell og USB (via BIOS); Deaktivering av USB-port fra fabrikk som tillegg (kan konfigureres av bruker via
BIOS); Skrive-/oppstartskontroll for flyttbare medier; Oppstartspassord (via BIOS); Oppsettpassord (via BIOS); HP Solenoiddeksellås / sensor (enkelte modeller); Støtte for chassis-hengelås
og andre låseenheter

Mål

33,8 x 37,9 x 10 cm

Vekt

Starter på 7,6 kg

Strømsparingssamsvar

Konfigurasjoner med ENERGY STAR®-kvalifisert, EPEAT Gold™ og 89PLUS strømforsyning tilgjengelig

Strøm

240 W standard strømforsyning - aktiv PFC
240 W 90 % effektiv strømforsyning - aktiv PFC

Utvidelsesløsninger

1 lavprofil PCI; 1 lavprofil PCIe x1; 2 lavprofil PCIe x16
Én 8,9 cm (3,5"); Én 13,3 cm (5,25") ; Én 8,9 cm (3,5")

Garanti

Beskyttet av HP Services, inkludert en 3-3-3 standardgaranti. Betingelser og vilkår varierer for ulike land og/eller modeller.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller
redaksjonelle feil eller utelatelser.
Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows 7 fullt ut. Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 7. Se
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows7/products/home for detaljer.
Intel, Core og Pentium er registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet.
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HP Compaq 8200 Elite-PC m/liten
formfaktor
HP anbefaler Windows® 7.
Tilbehør og tjenester

HP Smart Card
CCID-tastatur

Øk sikkerheten, forenkle tilgangsprosedyrer og reduser kostnadene som er knyttet til
nettverksadministrasjon ved å hindre uautorisert tilgang til datamaskinene og
nettverkene ved å bruke smartkortteknologi med HP Smart Card CCID-tastatur.

Produktnummer: BV813AA

HP USB-lasermus med 2
knapper

HP USB-lasermusen sørger for hastighet og nøyaktighet med lasersporing i en enkel,
elegant design. Den registrerer bevegelse nøyaktig på ulike overflater med den
seneste lasersensorteknologien.

Produktnummer: GW405AA

NVIDIA NVS 300 PCIe
x16 512 MB grafikkort

NVIDIA NVS 300 PCIe-grafikkort er lavprofilkort for to skjermer som gir neste
generasjon flerskjemsfunksjonalitet til profesjonelle forretnings- og kommersielle
applikasjoner.

Produktnummer: BV456AA

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

Få best mulig ytelse fra kontor-PCen med HP-minne. Oppgrader minnet på en
kostnadseffektiv måte for å øke systemytelsen uten å måtte oppgradere prosessoren.

Produktnummer: AT024AA

HP tynne USB-drevne
høyttalere

HPs slanke USB-drevne høyttalere gir en rik kvalitetslyd som sørger for en utmerket
stereohøyttalerløsning for forretningsbrukere.

Produktnummer: KK912AA

HP neste virkedag med
service på stedet
HW-støtte

Tilbyr en 3-årig lettkjøpt, brukervennlig reparasjonstjeneste for HP-produktet, med
reparasjon på stedet neste virkedag fra en HP-kvalifisert tekniker

Produktnummer: U7896E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

