HP Compaq 8200 Elite ultraslank pc
Bedre administration. Mere kontrol.

HP Compaq 8200 Elite-serien kombinerer de nyeste Business-pc
teknologier med HP's design, og specifikke programmer og
tjenester til professionel brug omfatter stabile og længere
livscykluser samt sikkerhedsløsninger og løsninger til
fjernadministration. Resultatet er vores bedst ydende serie af
Business-pc'er til dato.

HP anbefaler Windows® 7.
Overlegen teknologi i professionelle pc'er
De nyeste innovationer samt HP's anerkendte teknologi
og et nyt BIOS-design gør HP Compaq 8200 Elite-serien
til det helt rette valg i virksomheder - også i morgen.

Med tanke på virksomhedernes behov har vi placeret
ind- og udgange samt USB-stik foran. Der kan tilsluttes
to eksterne skærme via VGA- og DisplayPort-stik, så man
kan arbejde mere effektivit.

Med Intel® 2. generation Core™ vPro™ processorer,
der giver mulighed for hardwarebaserede løsninger til
fjernstyring, så der fås en stabil, sikker og pålidelig
it-infrastruktur.

Når du har planlagt installation over en længere
periode, er det godt at vide, at du vil kunne få det
samme kabinet til de forskellige installationer. Du kan
regne med, at HP Compaq 8200 Elite-serien fås i
mindst 15 måneder.

Konfigurer din pc med standarddrev og -enheder,
herunder mediekortlæser. Du kan endvidere anskaffe
særskilt grafik samt trådløst netværk.
Leveres med HP ProtectTools™ Security Suite, der er
med til at beskytte pc'en og sikrer, at den ikke bliver et
sårbart punkt i miljøet. HP ProtectTools™ er fleksibelt, og
du kan således vælge kun at bruge de moduler, der
opfylder dine sikkerhedsbehov.
Effektive pc-teknologier, der tager hensyn til miljøet
I fremstillingen af dette produkt er der hverken benyttet
bromerede flammehæmmere (BFR'er) eller
polyvinylchlorid (PVC), så du kan få miljørigtige
løsninger.
Reducer indvirkningen på miljøet, og sænk
driftsomkostningerne med ENERGY STAR®-modeller
mærket med EPEAT® Gold.
Du kan nemt optimere pc'ens strømindstillinger med
HP’s egen Power Assistant. Med HP Elite-seriens
energieffektivitetsoptioner er det dig, der bestemmer.
Stabilt og praktisk design
Du finder altid en formfaktor i HP Elite-serien, der passer
til dine behov, hvad angår såvel plads som ydelse.
Vælg den ultraslanke desktop med fleksible
monteringsløsninger, lille formfaktor, microtower eller
konvertibelt minitower, og få masser af
udvidelsesmuligheder.

Omfattet af HP Services - herunder fås standardservices
målrettet virksomheder. Du får hurtig og effektiv support,
så eventuelle problemer kan løses hurtigst muligt, med
HP's begrænsede standardgaranti, der omfatter service
på installationsstedet.

HP Compaq 8200 Elite ultraslank pc
HP anbefaler Windows® 7.
SPECIFIKATIONER
Formfaktor

Ultraslank desktop

Operativsystem

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

Processor

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

Chipsæt

Intel® Q67 Express

Flytbare medier

Slank SATA SuperMulti dvd-brænder
Slankt SATA dvd-rom

Grafik

Integreret Intel HD; ATI Radeon HD 5450 (512 MB); HP DisplayPort til DVI-D-adapter; HP DisplayPort til VGA-adapter

Lyd

Realtek ALC261 High Definition audio codec (alle porte er stereo)

Kommunikation

Integreret Intel 82579LM Gigabit Ethernet
Intel Centrino Advanced N 6205 trådløs

Porte og stik

10 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 VGA video; 1 PS/2-tastatur; 1 PS/2-mus; 1 RJ-45; 1 mikrofon/hovedtelefonstik; 1 indgang; 1 udgang

Input-enheder

HP standardtastatur (PS/2 eller USB), HP USB Smartcard-tastatur
HP optisk rullemus med 2 knapper (PS/2 eller USB), HP USB laser rullemus med 2 knapper

Software

Forudinstalleret software på alle modeller, undtagen modeller med operativsystemet FreeDOS: HP ProtectTools Security Suite, HP Software Management Agent, Computrace for Desktops
agent, HP Vision Diagnostics, PDF Complete Corporate Edition, Microsoft Office 2010 indlæst (der skal anskaffes en produktnøgle for at aktivere den fulde Office 2010-pakke)

Sikkerhed

Trusted Platform Module (TPM) 1.2 (TPM-modul deaktiveret steder, hvor det ikke er lovligt at benytte); Omfattende sikkerhed (via BIOS); Deaktivering af SATA-porte (via BIOS); Drevlås; HP
ProtectTools Security Software Suite; Seriel, parallel, USB aktiveret/deaktiveret (via BIOS); USB-porte kan deaktiveres fra fabrikken (kan konfigureres af brugeren via BIOS);
Skrive/boot-kontrol for udtageligt medie; Adgangskode ved start (via BIOS); Adgangskode ved opsætning (via BIOS); HP-hættesensor (visse modeller); Understøtter kabinethængelåse og
kabellåsenheder

Mål

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

Vægt

Fra 3,1 kg

Overholdelse af starndarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-kvalificeret, konfigurationer med EPEAT Gold™-og 89PLUS-strømforsyning kan fås

Strøm

135 W strømforsyning med 87% effektivitetsgrad - active PFC (til integreret grafik)
180 W strømforsyning med 87% effektivitetsgrad - active PFC (til særskilt grafik)

Udvidelsesløsninger

1 mini PCIe; 1 MXM
Ét 2,5"

Garanti

Omfattet af HP Services, herunder en 3-3-3 standardgaranti. Vilkår og betingelser varierer fra land til land og/eller fra Business model til Business model.

Der er flere oplysninger på www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset
garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette
dokument.
Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 7 fuldt ud. Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 7. Læs
mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/windows7/products/home.
Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af
virksomheder.
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Tilbehør og services

HP Smart Card
CCID-tastatur

Få mere sikkerhed, enklere adgangsprocedurer og lavere omkostninger i forbindelse
med administration af netværk vha. smart card-teknologi med HP Smart Card
CCID-tastatur, der forhindrer uautoriseret adgang til dine computere og netværk.

Produktnummer: BV813AA

HP USB 2-knaps lasermus

Med en HP USB lasermus får du høj hastighed og nøjagtighed i et enkelt og elegant
design takket være laser spatieringsudjævning. Den registrerer bevægelser præcist
på mange forskellige overflader vha. den nyeste laserregistreringsteknologi.

Produktnummer: GW405AA

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

Få maksimal ydelse i din Business pc med med HP hukommelse. Opgrader
hukommelsen med en økonomisk overkommelig løsning, og øg systemydelsen uden
at opgradere processoren.

Produktnummer: VH640AA

Tynde HP-højtalere (strøm
fra USB-stik)

De tynde HP højttalere, der får strøm via USB-stikket, giver kvalitetslyd og er en god
stereoløsning til forretningsbrugere.

Produktnummer: KK912AA

HP stativ til integreret
driftscenter til ultraslank
desktop og tynd klient

HP's stativ til integreret driftscenter er designet på en sådan måde, at du får mest
muligt ud af bordpladsen uden at gå på kompromis med ydelse eller produktivitet,
idet det kan rumme en HP Compaq 6005 Pro, en HP ultraslankt desktop pc i
8000-serien eller en HP tynd klient samt de fleste HP 17 til 24"* (43,18 til 60,96
cm) (diagonalt) LCD-skærme (se nedenstående kompatibilitetsliste) med
VESA-standardmonteringskonsoller. * HP-skærme, der vejer fra 3,4 kg til 4,8 kg.
Produktnummer: LH526AA

HP Hardwaresupport
næste arbejdsdag på
stedet

Der fås en 3-årig serviceaftale, der er nem at bruge og anskaffe, med service næste
hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret tekniker, til dit HP-produkt.

Produktnummer: U7896E

Der er flere oplysninger på www.hp.eu/hpoptions

Hold pc'en kørende optimalt med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

