Osebni računalnik HP Compaq 8200 Elite
v majhnem ohišju
Bolje upravljajte. Imejte več nadzora.

HP Compaq 8200 Elite Series zajema najnovejša odkritja v
tehnologiji poslovnih računalnikov s HP-jevimi oblikami ter
posebne programe in storitve, zasnovane za poslovanje,
vključno s stabilnimi in dolgotrajnimi življenjskimi ciklusi ter
rešitvami za varnost in oddaljeno upravljanje. Rezultat je naša
linija poslovnih računalnikov z največjo zmogljivostjo doslej.

HP priporoča Windows® 7.
Vrhunska tehnologija poslovnih računalnikov
HP Compaq 8200 Elite Series je prava odločitev za
vaše poslovanje danes in jutri, saj ponuja najbolj sveže
novosti, združene s HP-jevo popolnostjo v izdelavi in
novimi oblikami BIOS-a.
S procesorji Intel® Core™ vPro™ druge generacije, ki
prinašajo rešitve z oddaljenim upravljanjem na osnovi
strojne opreme za stabilno, varno in zanesljivo
infrastrukturo IT.
Konfigurirajte računalnik s podatkovnimi pogoni in
napravami, izdelanimi po industrijskih standardih,
vključno z bralnikom medijskih kartic, ki podpira do 22
formatov. Druge možnosti za vaše poslovanje zajemajo
ločene grafične kartice, brezžično omrežje.
Vsebuje HP ProtectTools™ Security Suite, ki pomaga
zaščititi vaš računalnik in zagotavlja, da ta ne postane
ogrožen. Aplikacija HP ProtectTools™ je prilagodljiva in
vam omogoča, da uporabite le module, ki ustrezajo
vašim zahtevam po zaščiti.
Učinkovite računalniške tehnologije za okolje
Ta HP-jev izdelek na vsebuje bromiranih zaviralnikov
gorenja (BFR) in primesi polivinil klorida (PVC), da
podpira vaše lastne okoljske pobude.
Z modeli, ki ustrezajo zahtevam ENERGY STAR® s
certifikatom EPEAT® Gold, zmanjšate svoj vpliv na
okolje in znižate stroške delovanja.
Preprosto prilagodite nastavitve porabe računalnika s
HP-jevo prvovrstno aplikacijo Power Assistant. Z
energijsko učinkovitimi možnostmi HP Elite Series imate
nadzor vi.

Stabilne, praktične oblike
Ohišje HP Elite Series ustreza vašemu delovnemu
prostoru in zahtevam po zmogljivosti. Izberite ultratanko
namizno ohišje s prilagodljivimi možnostmi
nameščanja, ohišje majhne velikosti, mikrostolp ali
prilagodljivo ohišje ministolp z največjo
prilagodljivostjo.
Upoštevali smo poslovne potrebe in vrata za linijski
vhod in izhod ter vrata USB priročno namestili na
sprednjo stran. Povežite dvojna zunanja monitorja prek
priključkov VGA in DisplayPort, da bo vaše delo bolj
produktivno.
Kadar postavitve zahtevajo veliko časa, je dobro vedeti,
da je isto ohišje na voljo za več postavitev. Pri
računalniku HP Compaq 8200 Elite Series lahko
računate na najmanj 15 mesecev razpoložljivosti.
Zaščita s HP Services, vključno s standardnimi
garancijami, naravnanimi k poslovni uporabi. S HP-jevo
standardno omejeno garancijo HP, ki pokriva popravilo
na kraju uporabe, boste deležni hitre in odzivne
podpore za pravočasno rešitev težave.
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TEHNIČNI PODATKI
Lastnosti oblike

Ohišje majhne velikosti

Operacijski sistem

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

Procesor

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

Nabor vezij

Intel® Q67 Express

Izmenljivi nosilec podatkov

Zapisovalnik SATA SuperMulti DVD
SATA DVD-ROM

Grafika

Vgrajena mrežna kartica 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); Pretvornik
HP DisplayPort v DVI-D; Pretvornik HP DisplayPort v VGA

Zvočna kartica

Zvok High Definition skladen s kodekom Realtek ALC261(vsa vrata so stereo)

Komunikacije

Vgrajena mrežna kartica Intel 82579LM Gigabit Ethernet
Vmesnik Intel Pro 1000 CT Gigabit

Vrata in priključki

10 vrat USB 2.0; 1 zaporedna vrata (izbirno 2); 1 vzporedna vrata (izbirno); 1 vrata eSATA (izbirno); 1 vrata DisplayPort; 1 VGA video; 1 tipkovnica PS/2; 1 miška PS/2; 1 RJ-45; 1
vhod za mikrofon/slušalke; 1 linijski vhod; 1 linijski izhod

Vhodne naprave

HP-jeva standardna tipkovnica (PS/2 ali USB)/HP-jeva tipkovnica USB s pametno kartico
HP-jeva optična miška z gumboma in kolescem (PS/2 ali USB), HP-jeva laserska miška USB z gumboma in kolescem

Programska oprema

Vsi modeli razen tisti z operacijskim sistemom FreeDOS imajo prednameščeno programsko opremo: HP ProtectTools Security Suite, HP Software Management Agent, Computrace for
Desktops agent, HP Vision Diagnostics, PDF Complete Corporate Edition, predhodno nameščen Microsoft Office 2010 (za aktivacijo celotnega paketa Office 2010 je potreben nakup
ključa izdelka)

Varnost

Modul zaupanja vredne platforme (TPM) 1,2 (modul TPM je onemogočen, kadar je uporaba omejena z zakonom); Močna zaščita (prek BIOS-a); Onemogočanje vrat SATA (prek BIOS-a);
Zaklep pogona; Konfiguracije RAID; HP ProtectTools Security Software Suite; Omogočanje/onemogočanje zaporednih in vzporednih vrat ter vrat USB (prek BIOS-a); Možnost tovarniško
onemogočenih vrat USB (možnost konfiguracije prek BIOS-a); Nadzor pisanja na izmenljive nosilnike podatkov in zagona z njih; Geslo za vklop (prek BIOS-a); Geslo za nastavitve (prek
BIOS-a); Ključavnica/senzor pokrova Solenoid HP (izbrani modeli); Podpora za ključavnice ohišja in naprave za zaklepanje kablov

Mere

33,8 x 37,9 x 10 cm

Teža

Že za 7,6 kg

Ustreznost za električno učinkovitost

Na voljo konfiguracije za kvalificiran ENERGY STAR®, EPEAT Gold™ in napajalnik 89PLUS

Napajanje

Standardno napajanje 240 W – aktivni PFC
90 % učinkovitost napajanja 240 W – aktivni PFC

Možnosti razširitve

1 PCI nizkega profila; 1 reža PCIe x1 nizkega profila; 2 PCIe x16 nizkega profila
1 8,9 cm (3,5 palca); 1 13,3 cm (5,25 palca) ; 1 8,9 cm (3,5 palcev)

Garancija

Zaščiteno s HP-jevimi storitvami, vključno s standardno garancijo 3-3-3. Garancijski pogoji se lahko razlikujejo glede na državo in/ali poslovni model.

Za več informacij obiščite www.hp.eu/desktops
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Pripomočki in storitve

Tipkovnica HP Smart
Card CCID

Izboljšajte svojo varnost, poenostavite postopke dostopa in znižajte stroške
upravljanja omrežij tako, da s tipkovnico HP Smart Card CCID prek tehnologije
pametne kartice preprečite nepooblaščen dostop do svojih računalnikov in omrežij.

Številka izdelka: BV813AA

Laserska miška HP USB z
dvema gumboma

Laserska miška HP USB ponuja hitrost in natančnost laserskega sledenja v enostavni
in elegantni obliki. Z najnovejšo tehnologijo laserskega sledenja natančno zaznava
gibanje na različnih površinah.

Številka izdelka: GW405AA

Grafična kartica NVIDIA
NVS 300 PCIe x16 512
MB

Grafična kartica NVIDIA NVS 300 PCIe ima nizki profil in z dvojno glavo prinaša
napredne zmogljivosti za več zaslonov za profesionalne poslovne in komercialne
aplikacije.

Številka izdelka: BV456AA

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

Tanki zvočniki HP z
napajanjem prek USB

HP-jevi tanki zvočniki, ki se napajajo prek vrat USB, imajo bogat in visokokakovosten
zvok, zato so odlična stereo rešitev za poslovne uporabnike.

Številka izdelka: KK912AA

Podpora HP za strojno
opremo naslednji
delavnik na mestu

Za svoj HP izdelek je 3 leta na voljo popravilo na kraju uporabe naslednji delovni
dan, ki ga je enostavno kupiti in uporabiti in ki ga bo opravil pooblaščeni tehnik
podjetja HP

Številka izdelka: U7896E

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

Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

