HP Compaq 8200 Elite Ultra-slim
Zarządzaj lepiej. Kontroluj więcej.

Komputer HP Compaq 8200 Elite zapewnia najnowsze
rozwiązania techniczne HP dla przedsiębiorstw oraz programy i
usługi utworzone z myślą o potrzebach firm, między innymi
stabilny i długi cykl użytkowania, zabezpieczenia i rozwiązania
do zdalnego zarządzania. Efektem jest aktualnie najlepiej
działająca linia komputerów biurkowych dla firm.

HP zaleca system Windows® 7.
Znakomity komputer biznesowy
Najnowsze innowacje w połączeniu z doskonałą
konstrukcją HP i nowym systemem BIOS sprawiają, że
komputer HP Compaq 8200 Elite to właściwy wybór
dla Twojej firmy zarówno dziś, jak i jutro.
Procesory Intel® Core™ vPro™ drugiej generacji
zapewniają obsługiwane sprzętowo funkcje zdalnego
zarządzania, które umożliwiają utworzenie stabilnej,
bezpiecznej i niezawodnej infrastruktury informatycznej.
Komputer można wyposażyć w standardowe napędy i
urządzenia, między innymi w czytnik kart pamięci. Inne
dostępne opcje to między innymi oddzielne karty
graficzne i karty sieci bezprzewodowej.
Dołączone oprogramowanie zabezpieczające HP
ProtectTools™ zapewnia ochronę komputera i
gwarantuje, że urządzenie nie stanie się punktem
podatności na zagrożenie. HP ProtectTools™ zapewnia
możliwość korzystania tylko z tych modułów, które są
dostosowane do potrzeb firmy w zakresie
bezpieczeństwa.
Ekologiczne i wydajne komputery
HP zaprojektował ten produkt z użyciem materiałów,
które nie zawierają bromowanych substancji
zmniejszających palność (BFR) i polichlorku winylu
(PCW), aby wspierać inicjatywy ekologiczne
przedsiębiorstw.
Dzięki modelom z certyfikatami ENERGY STAR® i
EPEAT® Gold można ograniczyć wpływ na środowisko
i obniżyć koszty operacyjne.
Dostępna tylko w komputerach HP aplikacja Power
Assistant pozwala łatwo zoptymalizować ustawienia
zasilania komputera. Wszystko jest pod kontrolą dzięki
opcjom oszczędzania energii komputera HP Elite.

Stabilne, użyteczne konstrukcje
Dostępne są różne wielkości komputerów HP Elite, które
spełnią potrzeby firmy w zakresie zajmowanej
przestrzeni i wydajności. Do wyboru modele Ultra-Slim
Desktop z elastycznymi opcjami montażu, Small Form
Factor, Microtower i Convertible Minitower, który
zapewnia największe możliwości rozbudowy.
Zgodnie z potrzebami biznesowymi wejście i wyjście
liniowe oraz porty USB zostały umieszczone w
wygodnym miejscu z przodu obudowy. Złącza VGA i
DisplayPort umożliwiają podłączenie dwóch monitorów
zewnętrznych i pomagają uzyskać wyższą wydajność.
Kiedy proces wdrażania komputerów jest rozłożony na
dłuższy okres czasu dobrze jest mieć pewność, że
urządzenia instalowane na różnych etapach będą mieć
taką samą obudowę. Dostępność komputerów HP
Compaq 8200 Elite można zaplanować na minimalnie
15 miesięcy.
Serwis w dziale usług HP obejmuje standardowe
gwarancje przystosowane do potrzeb użytkowników
korporacyjnych. Standardowa ograniczona gwarancja
HP z naprawą w miejscu instalacji zapewnia szybką
reakcję pomocy technicznej i rozwiązanie problemu w
odpowiednim czasie.

HP Compaq 8200 Elite Ultra-slim
HP zaleca system Windows® 7.
DANE TECHNICZNE
Obudowa

Ultra-slim desktop

System operacyjny

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

Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-2500S (2,7 GHz, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); Procesor Intel® Core™ i5-2400S (2,5 GHz, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); Procesor Intel®
Core™ i3-2120 (3,3 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie); Procesor Intel® Core™ i3-2100 (3,1 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)

Zestaw układów

Intel® Q67 Express

Nośniki wyjmowalne

Nagrywarka DVD typu slim z oprogramowaniem SATA SuperMulti
Napęd SATA DVD ROM typu slim

Grafika

Zintegrowana karta graficzna Intel HD; Karta graficzna ATI Radeon HD 5450 (512 MB); Adapter HP DisplayPort do DVI-D; Adapter HP DisplayPort do VGA

Karta dźwiękowa

Kodek dźwiękowy HD Realtek ALC261 (wszystkie porty stereo)

Komunikacja

Zintegrowana karta Intel 82579LM Gigabit Ethernet
Karta sieci bezprzewodowej Intel Centrino Advanced N 6205

Porty i złącza

10 portów USB 2.0; 1 port DisplayPort; 1 port wideo VGA; 1 klawiatura PS/2; 1 mysz PS/2; 1 port RJ-45; 1 gniazdo mikrofonu/słuchawek; 1 wejście liniowe; 1 wyjście liniowe

Urządzenia wejściowe

Standardowa klawiatura HP (PS/2 lub USB), klawiatura HP USB Smartcard
2-przyciskowa mysz optyczna HP (PS/2 lub USB) z przewijaniem, 2-przyciskowa mysz laserowa HP USB z przewijaniem

Oprogramowanie

Fabrycznie zainstalowane oprogramowanie dołączone do wszystkich modeli, poza urządzeniami wyposażonymi w system operacyjny FreeDOS: Pakiet zabezpieczeń HP ProtectTools, HP
Software Management Agent, agent Computrace for Desktops, HP Vision Diagnostics, PDF Complete Corporate Edition, fabrycznie zainstalowany pakiet Microsoft Office 2010
(aktywacja całego pakietu Office 2010 wymaga zakupienia klucza produktu)

Bezpieczeństwo

Moduł Trusted Platform Module (TPM) 1.2 (moduł TPM jest wyłączony, jeśli jego użycie jest zabronione prawem); Wzmocnione zabezpieczenia (przez BIOS); Wyłączanie portu SATA
(przez BIOS); Blokada dysku; Pakiet oprogramowania zabezpieczającego HP ProtectTools; Włączanie/wyłączanie portu szeregowego, równoległego, USB (przez BIOS); Opcj.
fabryczne wyłączenie portu USB (możliwość konfiguracji przez użytkownika przez BIOS); Sterowanie uruchamianiem z nośników wymiennych i zapisem na nośnikach wymiennych; Hasło
zasilania (przez BIOS); Hasło konfigurowania (przez BIOS); Czujnik pokrywy HP (wybrane modele); Obsługa blokady obudowy i zamków z kablem

Wymiary

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

Waga

Od 3,1 kg

Spełniane normy w zakresie sprawności
energetycznej

Dostępne konfiguracje z zasilaczem zgodnym z normą ENERGY STAR®, EPEAT Gold™ i 89 PLUS

Zasilanie

Zasilacz 135 W o sprawności 87% — aktywny stabilizator PFC (zintegrowana karta graficzna)
Zasilacz 180 W o sprawności 87% — aktywny stabilizator PFC (oddzielna karta graficzna)

Rozszerzenia

1 gniazdo mini PCIe; 1 gniazdo MXM
Jeden 2,5-calowy

Gwarancja

Standardowa gwarancja 3-3-3 z serwisem działu usług HP. Warunki gwarancji zależą od kraju i/lub modelu.

Więcej informacji na stronie www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie
ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 7 może wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. W niektórych edycjach Windows 7 niektóre
funkcje są niedostępne. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/products/home.
Intel, Core i Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft i Windows są znakami
towarowymi grupy kapitałowej Microsoft.
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Akcesoria i usługi

Klawiatura standardowa
HP CCID Smart Card

Klawiatura HP z czytnikiem kart procesorowych zapewnia większy poziom
bezpieczeństwa, uproszczenie dostępu i ograniczenie kosztów związanych z
zarządzaniem sieciami dzięki uniemożliwieniu nieautoryzowanego dostępu do
komputerów i sieci.

Numer produktu: BV813AA

Dwuprzyciskowa mysz
laserowa USB HP

Mysz laserowa USB HP ma prostą, elegancką konstrukcję i oferuje szybkie i
dokładne śledzenie laserowe. Dzięki najnowszej technologii czujnika laserowego
dokładnie rejestruje ruch na różnych typach powierzchni.

Numer produktu: GW405AA

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

Pamięć HP zapewni maksymalną wydajność notebooka. Powiększenie pamięci to
ekonomiczny sposób zwiększenia wydajności systemu bez wymiany procesora.

Numer produktu: VH640AA

Głośniki HP z serii Thin
Line ze wzmacniaczem
zasilanym przez port USB

Głośniki ze wzmacniaczem HP Thin USB zapewniają dźwięk wysokiej jakości i
stanowią znakomity system stereo dla pracowników biurowych.

Numer produktu: KK912AA

Stojak HP Integrated
Work Center do
komputera biurkowego
Ultra Slim i terminala Thin
Client

Stojak HP Integrated Work Center Stand pomaga optymalnie wykorzystać
ograniczone miejsce na biurku bez szkody dla wydajności lub produktywności —
można w nim zamontować za pomocą standardowych uchwytów mocujących VESA
komputer biurkowy HP Compaq 6005 Pro lub HP Ultra-slim z serii 8000 albo
terminal HP Thin Client oraz większość monitorów LCD HP o przekątnej od 43,18 do
60,96 cm (17–24 cale*) (zob. informacje dot. zgodności zamieszczone w
skróconych danych technicznych). * Monitory HP o wadze od 3,4 kg do 4,8 kg.
Numer produktu: LH526AA

Serwis sprzętu HP w
miejscu instalacji w
następnym dniu
roboczym

Do produktów HP dostępne są łatwe do kupienia i łatwe w użyciu, obowiązujące w
okresie 3 lat usługi naprawy uszkodzonego sprzętu w miejscu instalacji. Usługi są
wykonywane przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP

Numer produktu: U7896E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

Oprogramowanie HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) zapewnia maksymalną sprawność
komputera

