Delovna postaja HP Z210 majhne
velikosti

Zmogljive navadne delovne postaje po ugodni ceni
Ali si želite moči delovne postaje po ceni za osebni računalnik?
Imamo delovno postajo za takšne želje. Nove delovne postaje HP
Z210 v majhnem ohišju (SFF) vam s hitrejšimi procesorji Xeon,
pomnilnikom ECC, profesionalno grafiko, shranjevanjem poslovnega
razreda in odobritvijo certifikatov za aplikacije ponujajo delovanje na
ravni delovnih postaj po zelo privlačni ceni.

HP priporoča Windows® 7.
Pomembne inovacije
Delovne postaje HP Z210 omogočajo napredno moč
delovnih postaj in produktivnost po začetnih cenah, ki
so konkurenčne tradicionalnim namiznim
računalniškim sistemom. • Enostaven dostop – od
znotraj (ohišje za posodobitve komponent, pri
katerem ne potrebujete orodja) in od zunaj (vrata
USB za hitro zunanje povezovanje) • Grafične izbire
– nove grafične izbire Intel® HD P3000 ter možnosti
profesionalne grafike 2D in 3D ponudnikov NVIDIA
in AMD • Privlačna oblika – 65 % manjše ohišje
majhne velikosti od tradicionalne možnosti CMT,
idealno za pisarne, kjer primanjkuje prostora, ali
pisarne, kjer so delavci v »kocki«.
Vrhunsko delovanje
Delovne postaje HP Z210 ponujajo do 20 % boljše
delovanje kot izdelki predhodne serije. • Najnovejša
tehnologija Intel – široka izbira družine procesorjev
Intel® Xeon® E3-1200 naslednje generacije
poslovnega razreda, vključno z visoko zmogljivimi
procesorji 3,5 GHz Intel® Xeon® E3-1280 ali
procesorji Intel® Core™ i3/i5/i7 druge generacije.
Izbrani procesorji podpirajo tudi tehnologijo Intel®
vProTM, prvič pri delovnih postajah. • Skladno
delovanje – S programom HP Performance Advisor
vzdržujte svoje gonilnike, operacijske sisteme in
aplikacije • Združljivo s skoraj vsako napravo –
razširjen PCIe, FireWire ter vmesniki USB 2.0 ali
dodatni vmesniki USB 3.0; nabor vmesnikov SATA,
eSATA in ležišč za shranjevanje; zapisovalnik HP
Blu-ray 1 in bralnik medijskih kartic 22-v-1 • Pametna
poraba energije – HP-jeve najbolj energetsko
učinkovite delovne postaje do sedaj, z do

90-odstotno učinkovitimi viri napajanja in
razpoložljivimi konfiguracijami ENERGY STAR® v5
Zanesljivost tam, kjer je potrebna
Zagotovljeno doseganje rezultatov in produktivnost, ki
ju omogočajo vrhunski inženiring, preizkušanje in
zagotavljanje kakovosti. • Tehnologija pomnilnikov
poslovnega razreda – vključuje izbiro pomnilniških
konfiguracij ECC, ki pomagajo zagotoviti celovitost
podatkov in daljši čas delovanja sistema; na voljo so
tudi cenejše možnosti pomnilnikov, ki ne podpirajo
možnosti ECC. • Tesni stiki ISV – podjetje HP je
vložilo sredstva in razvilo obsežni partnerski sistem,
da bi zagotovilo, da so naše delovne postaje
preizkušene, potrjene in odobrene za aplikacije, od
katerih je odvisno vaše delo, na primer aplikacija
MCAD, arhitekturne aplikacije, profesionalno urejanje
videoposnetkov in animacija 3D. • Stabilnost slik –
možnosti HP Stable in Consistent, ki trajajo skozi vso
življenjsko dobo platform
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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 Ultimate 64
Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 11
Red Hat Enterprise Linux WS 5 (samo licenca za namestitev)
Komplet HP Installer Kit za Linux
HP Installer Kit za Linux vsebuje gonilnike za 32-bitno in 64-bitno različico programa Red Hat Enterprise Linux WS 5 in 6 ter 64-bitno različico programa Novell SLED 11

Procesor

Intel® Xeon® E3-1280 (3,50 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Xeon® E3-1270 (3,40 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Xeon® E3-1245 (3,30
GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Xeon® E3-1240 (3,30 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Xeon® E3-1230 (3,20 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4
jedra); Intel® Xeon® E3-1225 (3,10 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra); 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® PCH C206

Pomnilnik

Do 16 GB ECC/brez ECC. Izbira ECC/brez ECC in dejanska hitrost pomnilnika sta odvisna od zmogljivosti procesorja.

Notranji pomnilnik

SATA (7200 obr/min) 250 GB največ 1 TB
SATA (10000 obr/min) 160 GB največ 600 GB
Pogon SATA Solid State Drive največ 160 GB
Vgrajen vmesnik SATA (4 vrata 3 Gb/s in 2 vrat 6 Gb/s) s standardom RAID 0, 1 podprt. Zahteva enake trde diske (hitrosti, zmogljivost, vmesnik).

Izmenljivi nosilec podatkov

Zapisovalnik SATA Blu-ray; Zapisovalnik SATA SuperMulti DVD; SATA DVD-ROM

Grafika

Vgrajen, Intel® HD Graphics 2000; Intel® HD Graphics P3000
2D profesionalna grafična kartica, ATI FirePro V3800 (512 MB); NVIDIA Quadro 400 (512 MB); NVIDIA Quadro 600 (1 GB)
Grafična kartica Intel HD 2000 je na voljo pri Intelovih dvojedrnih i3 in štirijedrnih i5/i7 procesorjih. Grafična kartica Intel HD P3000 je na voljo pri nekaterih procesorjih
Xeon. Vse kartice so PCIe.

Zvočna kartica

Vgrajena zvočna kartica High Definition Realtek ALC261 z vhodom za zvok, izhodom za zvok, vhodom za mikrofon, izhodom za slušalke

Komunikacije

Vgrajen gonilnik Intel 82579LM; Broadcom 5761 NetXtreme Gigabit (po izbiri); Omrežni vmesnik Intel Gigabit CT (po izbiri)

Vrata in priključki

14 vrat USB 2.0; 1 vhod za zvok; 2 izhoda za zvok; 1 mikrofon/druge slušalke; 1 zaporedna vrata (izbirno druga); 1 vzporedna vrata (izbirno); 2 PS/2; 1 RJ-45; 1
bralnik medijskih kartic 22-v-1 (izbirno); 1 DisplayPort (izbirno); 1 VGA (izbirno); 2 vrat IEEE 1394a (izbirno)
4 notranja vrata USB 2.0, na voljo prek dveh 9-vratnih glav. 1 VGA in 1 izhod DisplayPort iz grafičnega pomnilnika Intel HD, na voljo samo v dvojedrnih procesorjih. 2
vrat IEEE 1394a na hrbtni strani prek dodatne kartice. Funkcijo vrat za zvok lahko spremenite tako, da delujejo kot vhod, izhod ali priključek za mikrofon oz. slušalke.

Vhodna naprava

HP-jeva standardna tipkovnica USB; HP-jeva standardna tipkovnica PS/2; HP-jeva tipkovnica USB CCID s pametno kartico
Laserska miška HP USB; HP-jeva optična miška USB z dvema gumboma in drsnim kolescem; HP-jeva optična miška PS/2 z drsnim kolescem; HP-jeva optična miška USB s
tremi gumbi

Monitorji

Monitor HP ZR24w S-IPS LCD velikosti 61 cm (24"), monitor HP ZR22w S-IPS LCD velikosti 54,6 cm (21,5"), širokozaslonski monitor LCD LP2475w velikosti 61 cm (24"),
profesionalni zaslon HP DreamColor LP2480zx, monitor HP LP2065 LCD velikosti 50,8 cm (20")

Varnost

Ključavnica Solenoid za pokrov in tipalo za pokrov (dodatno); Varnostni kabel s ključavnico Kensington (dodatno); Komplet varnostnih ključavnic za poslovne računalnike
(dodatno); Modul zaupanja vredne platforme (TPM) 1.2 (modul TPM je onemogočen, kadar je uporaba omejena z zakonom)

Mere

33,8 x 38,1 x 10 cm
Standardna usmerjenost namizja

Teža

Že za 7,6 kg

Ustreznost za električno učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR® 5.0

Napajanje

240 W nastavitev napetosti, aktivna funkcija Power Factor Correction, učinkovitost 90 %

Možnosti razširitve

1 mehanska kartica PCIe Gen2 x16 (x16 električna); 1 mehanska kartica PCIe Gen2 x16 (x4 električna); 1 mehanska kartica PCIe Gen2 x1 (x1 električna); 1 PCI;Vse
reže so nizkega profila. Reža PCIe Gen2 (x16 mehanska/x16 električna), namenjena za grafiko.
1 13,3 cm (5,25 palcev); 1 8,9 cm (3,5 palcev);1 8,9 cm (3,5 palcev)

Garancija

Triletna svetovna garancija za dele, delo in popravilo na kraju uporabe naslednji delovni dan
Pogoji in določila se lahko razlikujejo, veljajo omejitve

1 Dejanske hitrosti se lahko razlikujejo. Ne dovoljuje kopiranja filmov DVD v komercialni prodaji ali drugega avtorsko zaščitenega materiala. Namenjeno izdelavi in shranjevanju vašega izvirnega materiala in drugi zakoniti rabi. Na dvoslojne diske lahko shranite

več podatkov kot na enoslojne. Vendar pa dvoslojni diski, zapisani s tem pogonom, morda ne bodo združljivi s številnimi obstoječimi enoslojnimi pogoni in predvajalniki DVD. Ker je Blu-ray nova oblika diska, ki vsebuje nove tehnologije, lahko nastanejo določene
težave v zvezi z diski, digitalno povezavo, združljivostjo in/ali delovanjem, pri čemer pa ne gre za okvaro izdelka. Brezhibno predvajanje na vseh sistemih ni zagotovljeno. Za predvajanje nekaterih posnetkov Blu-ray boste morda potrebovali digitalno povezavo
DVI ali HDMI, pri čemer bo zaslon morda zahteval podporo za HDCP. V tej delovni postaji ne morete predvajati filmov HD DVD.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/workstations
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih
izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Določene funkcije pri izdelkih z operacijskim sistemom Windows Vista® zahtevajo napredno ali dodatno strojno opremo. Podrobnosti si oglejte na naslovu
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx in http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. S pomočjo orodja Windows Vista® Upgrade Advisor lahko ugotovite,
katere funkcije operacijskega sistema Windows Vista® lahko uporabljate v računalniku. Če želite prenesti orodje, obiščite spletno mesto www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Intel, Xeon in QuickPath so blagovne znamke družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah. Microsoft in Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA. Windows Vista® je
registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
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Pripomočki in storitve

Grafična kartica ATI FirePro
V3800 512 MB

Ta vnosna delovna postaja s 512 MB medpomnilnika sličic GDDR3 je izredno primerna za
delo z večjimi modeli in s kompleksnimi podatkovnimi sklopi, saj ponuja 30-bitni cevovod za
natančno reprodukcijo barv in najvišjo optično kakovost. Na osnovi nove generacije grafičnih
procesorjev s 400-tokovnimi procesnimi enotami ultra paralelna procesorska arhitektura ATI
FirePro V3800 poveča proizvodnjo s samodejnim usmerjanjem konjske moči grafike, kamor je
potrebna. Inteligentno upravljanje računalniških virov omogoča izboljšano uporabo grafičnega
procesorja za povrnitev kompleksnih modelov in scen v realni čas ter povečanje hitrosti prikaza
sličic med animacijo.
Številka izdelka: WL048AA

Grafična kartica NVIDIA
NVS 300 512 MB

Poslovne grafične rešitve NVIDIA® NVS™ 300 z visoko ločljivostjo in več zaslonu, oblikovane
za manjše in standardne sisteme, omogočajo zanesljivo strojno in programsko opremo za
stabilno poslovno okolje. NVIDIA NVS 300 je bila preizkušena na vodilnih poslovnih
aplikacijah in lahko podpira dva zaslona VGA, DVI z eno povezavo, DisplayPort ali HMDI. Z
vgrajenima tehnologijama NVIDIA Mosaic in nView® lahko razširite in učinkovito upravljate
namizje Windows na več zaslonih.
Številka izdelka: XP612AA

Pomnilnik HP 2 GB (1 x 2
GB) DDR3-1333 MHz ECC
DIMM

Nadgradite pomnilnik na cenovno učinkovit način in izboljšajte delovanje sistema, če
premajhna količina pomnilnika in izmenjavanje pomnilniških strani s trdim diskom upočasnjuje
delovanje aplikacij

Številka izdelka: FX699AA

HP 500 GB SATA 3 Gb/s
NCQ 7200 obr./min trdi
disk

Trdi diski Serial ATA z zagotavljanjem tehnologij za povečevanje zmožnosti shranjevanja
izboljšajo delovanje delovnih postaj HP. Pogoni s kapaciteto 500 GB ponujajo prostor,
zanesljivost in zmogljivost, ki jo potrebujete.

Številka izdelka: PV943A

5-let naslednji delovni dan
na domu

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga
bo opravil pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.

Številka izdelka: U7943E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions
Naj vaš računalnik deluje kar najbolje z orodjem HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

