Počítač HP Elite 7300 v provedení
microtower
Pořiďte si to nejlepší

Podnikový počítač HP Elite 7300 v provedení microtower byl
nově upraven tak, aby vyhověl náročným požadavkům – nyní
disponuje vyšším výkonem, lepší přizpůsobitelností a také
stejným designem; Přináší vše, co váš podnik potřebuje, včetně
exkluzivní technologie Beats Audio™ od společnosti HP. Tak
neváhejte a pořiďte si to nejlepší.

Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
Nejmodernější počítačové systémy
Vaše potřeby se mohou změnit jediným kliknutím myši.
Potřebujte počítač, který se umí přizpůsobit. Počítač HP
Elite 7300 je vybaven čipovou sadou Intel® Core™
druhé generace, která vám usnadní práci, takže se
můžete soustředit na podnikání.
Volba je na vás
Vybavte svou firmu procesory Intel® Core™ i3, Core™
i5 a Core™ i7 druhé generace1, které vám dají
k dispozici vyšší rychlost a více jader. Můžete si vybrat
pevné disky s kapacitou až 2 TB2.
Dejte průchod zvuku
Exkluzivní technologie Beats Audio™ od společnosti HP
vám prostřednictvím digitálního konektoru pro sluchátka
poskytne profesionální kvalitu zvuku. Uslyšíte hudbu tak,
jak si to přáli hudebníci a producenti.
Více flexibility – kdykoli to potřebujete
Přidejte úložiště, kdykoli to vaše podnikání vyžaduje.
Vybavte si počítač volitelným příslušenstvím, jakým jsou
například zapisovací jednotka DVD SuperMulti3
a integrovaná čtečka paměťových karet 15 v 1, které
umožňují přesouvat a zálohovat data.
Chraňte svoji práci
Software HP ProtectTools4 pro malé podniky (volitelný)
poskytuje různé moduly zabezpečení. Stačí si jen vybrat
ty, které potřebujete.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Provedení

Provedení microtower

Operační systém

Originální
Originální
Originální
Originální
FreeDOS

Procesor

Intel® Core™ i7-2600 (3,40 GHz, 8 MB mezipaměti, 4 jádra); Intel® Core™ i5-2500 (3,30 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra); Intel® Core™ i5-2400 (3,10 GHz, 6 MB mezipaměti,
4 jádra); Intel® Core™ i5-2310 (2,80 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); Intel® Pentium® G620 (2,60 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Intel® Pentium® G840 (2,80 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Intel® Pentium® G850 (2,90 GHz,
3 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Intel® H67 Express

Vyjímatelná média

Zapisovací jednotka SATA SuperMulti DVD

Grafická karta

Grafická karta Intel HD; AMD Radeon HD 6450 1 GB; AMD Radeon HD 6570 2 GB; NVIDIA GeForce GT 520 1 GB; NVIDIA GeForce GT 530 2 GB; NVIDIA GeForce GT 545 3 GB

Zvuk

IDT 92HD89E

Komunikace

Integrovaný adaptér Realtek 8111E Gigabit Ethernet

Porty a konektory

4 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 koaxiální výstup SPDIF; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup pro mikrofon

Vstupní zařízení

Standardní klávesnice HP USB Value
Dvoutlačítková optická myš HP s kolečkem (rozhraní USB)

Software

Předinstalovaná sada Microsoft Office 2010 Starter (k aktivaci plné verze sady Office 2010 je nutné zakoupit klíč Product Key); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Norton Internet
Security 2011 (60denní zkušební verze); PDF Complete Special Edition; HP Power Assistant Credential Manager pro HP ProtectTools; HP ProtectTools Suite pro malé a střední firmy (SMB);
USB Port Disable; HP Recovery Manager; HP Support Assistant (HPSA)

Zabezpečení

Oko pro zámek; Podpora zámku Kensington; Sada bezpečnostního zámku Noble Universal Clamp Lock Cable; Bezpečnostní sada skříně HP

Rozměry

16,5 x 37,3 x 36,5

Hmotnost

Od 9,60 kg

Napájení

300W napájecí zdroj aPFC

Možnosti rozšíření

1 slot PCIe x16 s plnou výškou; 3 sloty PCIe x1 s plnou výškou; 1 slot mini PCI; 1 čtečka mediálních karet 15 v 1
Jeden 8,9 cm (3,5"); Dva 13,3 cm (5,25") ; Dva 8,9 cm (3,5")

Záruka

Podléhá záruce služeb HP Services, včetně standardní záruky (1 – 1 – 1). Podmínky záruky se mohou lišit podle jednotlivých zemí a pracovních modelů.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

1 K využití 64bitových funkcí architektury Intel je potřeba počítač s procesorem, čipovou sadou, systémem BIOS, operačním systémem, ovladači zařízení a aplikacemi s podporou

architektury Intel® 64. Procesory nebudou fungovat bez systému BIOS s podporou architektury Intel 64 (ani v 32bitovém režimu). Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru
a softwaru. Více informací naleznete na adrese www.intel.com/info/em64t. Vícejádrová technologie byla vyvinuta ke zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci
musí použitím této technologie nezbytně získat výhody. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.
2 V případě pevných disků, 1 GB = 1 miliarda bytů. TB = 1 bilion bytů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až GB nebo až 16 GB je vyhrazeno pro software k obnovení systému.
3 Nekopírujte materiály chráněné autorskými právy. Skutečná rychlost se může lišit. Dvouvrstvé disky mají vyšší kapacitu než disky jednovrstvé; Disky vypálené touto jednotkou nemusejí být
kompatibilní s některými jednovrstvými mechanikami DVD a přehrávači disků DVD. Jednotka DVD-RAM nedokáže číst ani zapisovat na 2,6GB jednostranná ani 5,2GB oboustranná média
verze 1.0.
4 Software HP ProtectTools vyžaduje operační systém Microsoft Windows.

Další informace najdete na webu www.hp.eu/desktops
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Příslušenství a služby

Licence pro virtuální
místnost HP Virtual Rooms
(až 5 osob na jednom
setkání)

Pořádejte týmové schůzky, prezentace pro zákazníky či školení na jediném místě
online – odkudkoli, kde máte k dispozici připojení k internetu.

Produktové číslo: WF722A

Licence pro virtuální
místnost HP Virtual Rooms
(až 15 osob na jednom
setkání)

Pořádejte týmové schůzky, prezentace pro zákazníky či školení na jediném místě
online – odkudkoli, kde máte k dispozici připojení k internetu.

Produktové číslo: WF723A

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

Bezdrátová klávesnice a
myš HP 2,4 GHz

Tato elegantní sada bezdrátové klávesnice a laserové myši pro práci se stolním
počítačem přináší pohodlí, komfort a elegantní vzhled.

Produktové číslo: NB896AA

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

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: U6578E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

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

