HP Compaq 8100 Elite konvertibel
minitower pc

Designet med den nyeste teknologi, så du får den
bedst mulige oplevelse
Kom et skridt videre med HP’s bedste forretnings-pc'er, HP
Compaq 8100 Elite-serien.

Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
Imponerende, intelligent ydelse
HP Compaq 8100 Elite benytter Intels nyeste pc-arkitektur med
kodenavnet Nehalem. Intel® Q57 Express-chipsættet og
Core™-processorer repræsenterer det næste skridt inden for
hurtigere multi-kerneteknologi, som på en intelligent måde
maksimerer ydelsen, så den passer til arbejdsbelastningen. De
nye Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5 og Intel ® Core™ i3
processorer er baseret på avanceret teknologi, der automatisk
sørger for at anvende databehandlingskraften der, hvor der er
mest brug for den, med deraf følgende forbedret
multitasking-ydelse og energieffektivitet.
Nem administration
Maksimer produktivitet i dit styrede it-miljø med Intel® Core™
processorer med vPro™-teknologi. Disse avancerede
it-styringsfunktioner og -egenskaber omfatter out-of-band
administration, så pc'erne kan supporteres centralt, også
selvom operativsystemet ikke kører.
Stabilitet og pålidelighed
Du får en livscyklus på mindst 15 måneder, image-stabilitet og
klientadministrationsløsninger til alle former for virksomheder.
Du kan få besked om HP-produktændringer i god tid. Du kan
således få besked om alle system- eller image-ændringer op til
60 dage i forvejen, så du er sikret minimal nedetid.
Effektivitet
Få lavere driftsomkostninger med energieffektive egenskaber
og forbedret strømbesparelsesteknologi som nye processorer,
strømforsyninger med 89% effektivitet og
strømstyringsløsninger, der giver mindre strømforbrug og lavere
omkostninger.
Sikkerhed
Med HP ProtectTools™ Security Softwarepakken, der
medfølger, kan du sikre hardware, software, firmware og OS.
En integreret TPM (Trusted Platform Module) 1.2-kompatibel
sikkerhedschip sørger for hardwarebaseret kryptering, som
beskytter dine data. Med HP’s innovative pc-design, Intels
nyeste forretnings-pc-arkitektur og valget mellem to formfaktorer
er HP Compaq 8100 Elite-serien det rigtige valg i dag.

HP Compaq 8100 Elite konvertibel
minitower pc
Windows®. Et liv uden grænser. HP anbefaler Windows 7.
SPECIFIKATIONER
Formfaktor

Konvertibelt minitower

Operativsystem

Original Windows® 7 Professional 64-bit
Original Windows® 7 Professional 32-bit
Original Windows® 7 Home Basic 32-bit
Original Windows Vista® Business 32-bit
Original Windows Vista® Home Basic 32-bit
FreeDOS

Processor

Intel® Core™ i7-870 Processor (2,93 GHz, 8 MB cache i alt); Intel® Core™ i7-860 Processor (2,80 GHz, 8 MB cache i alt); Intel® Core™ i5-760 Processor
(2,80 GHz, 8 MB cache i alt); Intel® Core™ i5-670 Processor (3,46 GHz, 4 MB cache i alt); Intel® Core™ i5-660 Processor (3,33 GHz, 4 MB cache i alt);
Intel® Core™ i5-650 Processor (3,20 GHz, 4 MB cache i alt); Intel® Core™ i3-560 Processor (3,33 GHz, 4 MB cache i alt); Intel® Core™ i3-550 processor
(3,20 GHz, 4 MB cache i alt)

Chipsæt

Intel® Q57 Express

RAM

Fra 1 GB til 16 GB DDR3-Synch DRAM PC3-8500 og PC3-10600 ikke-ECC (konfigurationer med en eller to kanaler)

Internt lager

250, 320, 500 eller 1 TB SATA 3,0 GB/s

Flytbare medier

SATA SuperMulti dvd-brænder
SATA dvd-rom

Grafik

Integreret Intel® HD-grafik; NVIDIA Quadro NVS 300 (512 MB); NVIDIA Quadro NVS 290 (256 MB); NVIDIA Quadro NVS 295 (256 MB); NVIDIA
GeForce 310 (512 MB); ATI Radeon HD 4550 (512 MB); ATI Radeon HD 4650 (1 GB); HP ADD2 SDVO + DVI-D videoadapter; HP DisplayPort til
DVI-D-adapter; HP DisplayPort til VGA-adapter

Lyd

Integreret HD-lyd med Realtek ALC261 codec, interne pc-højttalere

Kommunikation

Integreret Intel® 82578 GbE netværksforbindelse, Intel Pro 1000 CT Gigabit (visse modeller)

Porte og stik

10 USB 2.0; 1 seriel; 1 seriel (ekstra som tilbehør); 1 parallel (tilbehør); 1 eSATA (tilbehør); 1 PS/2-tastatur; 1 PS/2-mus; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1
mikrofonstik; 1 hovedtelefonstik; 1 line in; 1 line out; 1 RJ-45

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

Kun på visse modeller (følger ikke med FreeDOS): Microsoft® Office prøveversion; HP ProtectTools Security Suite; HP Software Management Agent; PDF
Complete; HP Power Manager; HP Firefox Virtual Browser; Computer Setup Utility; Norton™ Internet Security 2011 (60-dages prøve) (nogle modeller); Roxio
Creator Business; Corel WinDVD

Sikkerhed

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Stringent Security (via BIOS); Deaktivering af SATA-port (via BIOS); Drevlås; RAID-konfigurationer; HP
ProtectTools-sikkerhedssoftware; Seriel, parallel; Aktivere/deaktivere USB (via BIOS); USB-port 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); Solenoidehættelås/sensor;
Understøtter kabinethængelåse og kabellåsenheder; Kensington-lås; HP Business pc sikkerhedslås

Mål

44,45 x 44,78 x 17,78 cm

Vægt

Fra 11,15 kg

Overholdelse af starndarder for
energieffektivitet
Strøm

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

Udvidelsesløsninger

3 PCI i fuld højde; 1 PCIe x1 i fuld højde; 2 PCI x16 i fuld højde; 1 22-i-1 mediekortlæser (tilbehør)
3 – 13,3 cm (5,25") ; 3 – 8,9 cm (3,5")

Garanti

Omfattet af HP Services, 3-3-3 standardgaranti med 3 år for reservedele og 3 år for arbejdskraft og onsite reparation. Svartid næste arbejdsdag samt gratis
telefonsupport 9 timer i døgnet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser

Indgangsspænding 90 – 264 / 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 47 – 63 Hz, aktiv PFC (89% høj effektivitet)

Der er flere oplysninger påwww.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2011 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 funktionerne i Windows 7 fuldt ud. Ikke alle funktioner findes i alle udgaver af Windows 7. Læs mere på
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Windows 7 Professional-disk følger muligvis med til fremtidig opgradering, hvis det er nødvendigt. For at kvalificere sig til denne nedgradering, skal
slutbrugeren være en virksomhed (herunder ministerier eller uddannelsesinstitutioner) og forventes årligt at bestille mindst 25 kundesystemer med samme kundeimage.
Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Microsoft, Windows og Windows Vista er varemærker tilhørende
Microsoft-gruppen af virksomheder. Windows Vista® er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
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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

NVIDIA NVS 300 PCIe
x16 512 MB grafikkort

NVIDIA NVS 300 PCIe-grafikkortene er lavprofil, dual-head grafikkort med næste
generation mulighed for flere skærme til professionelle og kommercielle løsninger.

Produktnummer: BV456AA

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

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: AT024AA

HP 1 TB SATA
(NCQ/Smart IV) 3,0
Gb/s harddisk

HP Serial ATA-harddiske maksimerer ydelsen for HP Business pc'er ved at give dig de
teknologier, der skal til for at opfylde dine voksende behov for lager, med diske med
høj kapacitet, som giver overlegen driftssikkerhed og ydelse.

Produktnummer: VU353AA

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 3 års
hardwaresupport næste
arbejdsdag hos kunden
med bibholdelse af
defekte medier til
Designjet 42

Tilbagehold dine defekte medier, så du kan bortskaffe dem på en måde, der lever
op til dine sikkerhedsstandarder, og få support af høj kvalitet fra HP hos jer og som
fjernsupport.

Produktnummer: UE332E

Der er flere oplysninger påwww.hp.com/eur/hpoptions

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

