Počítač HP Compaq 8200 Elite ultra slim
Lepší možnosti správy Vyšší produktivita

Počítače řady HP Compaq 8200 Elite jsou spojením nejnovější
počítačové technologie s designem HP a specifickými programy
a službami určenými pro firmy, včetně stabilních a dlouhých
životních cyklů a řešení zabezpečení a vzdálené správy.
Výsledkem je naše zatím nejvýkonnější řada firemních počítačů.

Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
Špičková počítačová technologie pro firemní sektor
Díky nejnovějším inovacím v kombinaci s technickou
dokonalostí produktů HP a vylepšeným systém BIOS jsou
počítače řady HP Compaq 8200 Elite tou správnou
volbou pro vaše podnikání dnes i v budoucnosti.
Jsou vybaveny procesory Intel® Core™ vPro™ druhé
generace a nabízí hardwarová řešení pro vzdálenou
správu, která umožňují dosáhnout stabilní, bezpečné a
spolehlivé IT infrastruktury.
Sestavte si svůj počítač s datovými disky a zařízeními
standardními v oboru, včetně čtečky paměťových karet.
Počítače pro svou firmu můžete vybavit také
samostatnou grafickou kartou či adaptérem pro práci s
bezdrátovými sítěmi.
Počítače jsou dodávány se softwarem HP ProtectTools™
Security Suite, který pomáhá zajistit ochranu počítače a
zajišťuje, aby počítač nebyl snadným terčem uživatelů
se zlými úmysly. HP ProtectTools™ je flexibilní řešení,
které vám umožní implementovat pouze moduly, které
splňují vaše bezpečnostní požadavky.
Efektivní počítačové technologie šetrné k životnímu
prostředí
Společnost HP navrhla tento produkt s materiály bez
bromovaných zpomalovačů hoření (BFR) a
polyvinylchloridu (PVC), takže jeho pořízení je
ekologicky odpovědným krokem.
S modely ENERGY STAR® certifikovanými jako EPEAT®
Gold dokážete snížit dopad na životní prostředí a
pomůžete snížit provozní náklady.
Nastavení napájení počítače lze snadno optimalizovat
pomocí exkluzivní aplikace HP Power Assistant. Díky
počítačům řady HP Elite získáte kontrolu nad možnostmi
efektivní spotřeby energie.

Stabilní a praktický design
Počítače řady HP Elite se dodávají v takovém provedení,
aby zabíraly co nejméně pracovního prostoru a zároveň
splňovaly požadavky na výkon. Můžete zvolit provedení
Ultra-Slim Desktop s flexibilními možnostmi instalace,
provedení Small Form Factor, Microtower nebo
provedení Convertible Minitower s nejflexibilnějšími
možnostmi rozšíření.
Pro potřeby firem jsme z důvodu praktičnosti umístili
konektory pro zvukový vstup a výstup a také porty USB
na přední panel. Podle potřeby lze připojit dva externí
monitory ke konektorům VGA a DisplayPort, díky čemuž
budete moci pracovat produktivněji.
Pokud budete počítačovou infrastrukturu nasazovat v
průběhu delšího časového období, je dobré vědět, že
budete schopni využít stejné skříně i při upgradech
počítačové infrastruktury. Můžete počítat minimálně s
15měsíční dostupností řady HP Compaq 8200 Elite.
Pro počítače je zajišťována podpora pomocí služeb HP
Services zahrnující standardní záruky zaměřené na
firemní použití. Se standardní omezenou zárukou HP
získáte rychlou a flexibilní podporu pro včasné řešení
problémů včetně servisu u zákazníka.

Počítač HP Compaq 8200 Elite ultra slim
Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Provedení

Extrémně tenký stolní počítač

Operační systém

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

Procesor

Intel® Core™ i5-2500S (2,70 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra); Intel® Core™ i5-2400S (2,50 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra); Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB
mezipaměti, 2 jádra); Intel® Core™ i3-2100 (3,10 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Intel® Q67 Express

Vyjímatelná média

Tenká zapisovací jednotka SATA SuperMulti DVD
Tenká jednotka SATA DVD-ROM

Grafická karta

Integrovaný adaptér Intel HD; ATI Radeon HD 5450 (512 MB); Adaptér HP DisplayPort na DVI-D; Adaptér HP DisplayPort na VGA

Zvuk

Zvukový kodek Realtek ALC261 High Definition (všechny konektory jsou stereofonní)

Komunikace

Integrovaný adaptér Intel 82579LM Gigabit Ethernet
Bezdrátový adaptér Intel Centrino Advanced N 6205

Porty a konektory

10 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 konektor VGA; 1 klávesnice PS/2; 1 myš PS/2; 1 konektor RJ-45; 1 sluchátkový/mikrofonní konektor; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup

Vstupní zařízení

Standardní klávesnice HP (PS/2 nebo USB) nebo klávesnice HP Smartcard USB
Optická myš HP s 2 tlačítky a kolečkem (PS/2 nebo USB), laserová myš HP USB s 2 tlačítky a kolečkem

Software

Předinstalovaný software dodávaný ke všem modelům kromě modelů dodávaných bez operačního systému (FreeDOS): HP ProtectTools Security Suite, HP Software Management Agent,
Computrace for Desktops agent, HP Vision Diagnostics, PDF Complete Corporate Edition, předinstalovaná sada Microsoft Office 2010 (k aktivaci plné sady Office 2010 je nutné
zakoupit klíč Product Key)

Zabezpečení

Modul TPM (Trusted Platform Module) 1.2 (modul TPM je zakázán, pokud je jeho používání zakázáno zákonem); Vyšší úroveň zabezpečení (prostřednictvím systému BIOS); Volitelné
zakázání portu SATA (prostřednictvím systému BIOS); Zámek jednotky; Bezpečnostní řešení HP ProtectTools; Povolení/zakázání sériových a paralelních portů a portů USB
(prostřednictvím systému BIOS); Volitelné zakázání portů USB v továrně (uživatelsky konfigurovatelné v systému BIOS); Řízení zápisu/spouštění z vyměnitelných médií; Heslo po zapnutí
počítače (prostřednictvím systému BIOS); Heslo pro nastavení (prostřednictvím systému BIOS); Senzor krytu HP (vybrané modely); Podpora pro zámek skříně a zařízení kabelových zámků

Rozměry

25,2 x 25,4 x 6,6 cm

Hmotnost

Od 3,1 kg

Kompatibilita s požadavky na energetickou Splňuje normu ENERGY STAR®, k dispozici jsou konfigurace s napájecím zdrojem EPEAT Gold™ a 89PLUS
efektivnost
Napájení

Napájecí zdroj 135 W s 87% účinností a aktivní korekcí PFC (pro integrovanou grafickou kartu)
Napájecí zdroj 180 W s 87% účinností a aktivní korekcí PFC (pro samostatnou grafickou kartu)

Možnosti rozšíření

1 slot mini PCIe; 1 MXM
1x 6,4 cm (2,5")

Záruka

Podléhá záruce služeb HP Services, včetně standardní záruky (3-3-3). Podmínky záruky se mohou lišit podle jednotlivých zemí a pracovních modelů.

Další informace najdete na webu www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby
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http://windows.microsoft.com/hr-HR/windows7/products/home
Intel, Core a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou ochranné známky skupiny
společností Microsoft.
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Příslušenství a služby

Klávesnice HP CCID s
podporou čipových karet

Technologie čipových karet a klávesnice HP CCID se zabezpečením čipovou kartou
umožní zvýšit zabezpečení, zjednodušit přístup k postupům a snížit náklady
spojené se správou sítí tím, že zabráníte neoprávněnému přístupu do počítačů a sítí.

Produktové číslo: BV813AA

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

Modul SODIMM HP
2 GB PC3-10600 (DDR3
1333 MHz)

Maximalizujte výkon svého počítače třídy Business s pamětí HP. Upgrade paměti je
jen nenákladný způsob zvýšení výkonu systému bez nutnosti upgradu procesoru.

Produktové číslo: VH640AA

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

Integrovaný stojan
pracovního centra HP pro
ultratenký stolní počítač
a tenkého klienta

Stojan pro integrované pracovní centrum HP byl navržen s cílem maximalizovat
využití omezeného místa na stole bez nutnosti snížit výkonnost a produktivity. Stojan
lze použít pro ultratenké počítače HP Compaq řady 6005 a počítače HP řady
8000, tenké klienty HP a většinu displejů LCD HP s úhlopříčkou 43,18 až
60,96 cm* (17 až 24"), které jsou vybaveny standardními montážními konzolami
VESA, (viz seznam kompatibilních zařízení ve specifikacích produktu). *Displeje HP
vážící 3,4 kg až 4,8 kg.
Produktové číslo: LH526AA

HW podpora HP –
odezva na místě do
následujícího pracovního
dne

Nabízí pro váš produkt HP 3letou záruku na opravy hardwaru kvalifikovaným
technikem společnosti HP přímo u zákazníka během následujícího pracovního dne,
kterou lze snadno zakoupit a využívat.

Produktové číslo: U7896E

Další informace najdete na webu www.hp.eu/hpoptions

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

