HP Elite 7300 microtower pc
Opgrader til det utrolige

HP Elite 7300 Microtower business-pc'en har fået et helt nyt
design, så den passer til det hele med ekstra ydelse og
udbygningsmuligheder; Den har alt, hvad din virksomhed har
brug, herunder HP's Beats Audio™. Så bare gå i gang med at
opgradere.

HP anbefaler Windows® 7.
State-of-the-art it
Dine behov kan ændres med et klik med en mus. Du har
brug for en pc, der kan følge med. HP Elite 7300 er
udstyret med 2. generation Intel® Core™-chipsæt, som
klarer det hele, så du kan fokusere på din forretning.
Du vælger selv
Udvid forretningen med 2. Generation Intel® Core™ i3,
Core™ i5 eller Core™ i7 processorer1 og få højere
hastighed og flere kerner, der arbejder sammen. Vælg
harddisk op til 2 TB2.
Slip lyden fri
HP's Beats Audio™ er optimeret til lydstudiekvalitet via
det digitale hovedtelefonstik. Musikken kommer til at
lyde, som musikerne og produceren har tænkt sig.
Mere fleksibilitet, når du har brug for det
Tilføj plads, når du har brug for det. Tilpas din pc med
tilbehør som Super Multi dvd-brænder3 og integreret
15-i-1 mediekortlæser, så du kan overføre og
sikkerhedskopiere filer.
Beskyt din forretning
HP ProtectTools4 til mindre virksomheder (tilbehør)
tilbyder flere sikkerhedsmoduler, så du kan vælge netop
det, der passer til dine behov.

HP Elite 7300 microtower pc
HP anbefaler Windows® 7.
SPECIFIKATIONER
Formfaktor

Microtower

Operativsystem

Original Windows®
Original Windows®
Original Windows®
Original Windows®
FreeDOS

Processor

Intel® Core™ (3,40 GHz, 8 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ (3,30 GHz, 6 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ (3,10 GHz, 6 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ (2,80 GHz, 6 MB
cache, 4 cores); Intel® Core™ (3,30 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ (3,10 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Pentium® (2,60 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Pentium®
(2,80 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Pentium® (2,90 GHz, 3 MB cache, 2 cores)

Chipsæt

Intel® H67 Express

Flytbare medier

SATA SuperMulti dvd-brænder

Grafik

Intel HD-grafik; 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

Lyd

IDT 92HD89E

Kommunikation

Integreret Realtek 8111E Gigabit Ethernet

Porte og stik

4 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 SPDIF coaxial udgang; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 mikrofonstik

Input-enheder

HP USB standard Value-tastatur
HP optisk USB scroll-mus med 2 knapper

Software

Microsoft Office 2010 Starter indlæst (kræver køb af produktnøgle for at aktivere den fulde Office 2010-pakke); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Norton Internet Security 2011
(60-dages prøve); PDF Complete Special Edition; HP Power Assistant Credential Manager for HP ProtectTools; HP ProtectTools Suite SMB; Deaktivering af USB-port; HP Recovery Manager;
HP Support Assistant (HPSA)

Sikkerhed

Øje til hængelås; Understøtter Kensington-lås; Noble Universal Clamp Lock-kabelkit; HP Sikkerhedskit til kabinet

Mål

16,5 x 37,3 x 36,5

Vægt

Fra 9,60 kg

Strøm

300 watt aPFC-strømforsyning

Udvidelsesløsninger

1 PCIe x16 i fuld højde; 3 PCIe x1 i fuld højde; 1 mini PCI; 1 15-i-1 mediekortlæser
Et 8,9 cm (3,5"); To 13,3 cm (5,25") ; Et 8,9 cm (3,5")

Garanti

Omfattet af HP Services, herunder en 1-1-1 standardgaranti. Vilkår og betingelser varierer fra land til land og/eller fra Business model til Business model.

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

1 64-bit på Intel-arkitektur kræver et computersystem med processor, chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og programmer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne

fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel 64-arkitekturen. Ydelsen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Der er flere oplysninger på
www.intel.com/info/em64t. Multi Core er designet til at forbedre ydelsen for visse softwareprodukter. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder. Intels
nummerering er ikke et mål for højere ydelse.
2 For harddiske er 1 GB = 1 million byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske formaterede kapacitet er mindre. Op to10 GB og op til 16 GB diskplads er reserveret til
systemgendannelsessoftware.
3 Kopier ikke materiale beskyttet af copyright. De faktiske hastigheder kan variere. Double-layer diske kan lagre flere data end single-layer diske; diske, der brændes med dette drev, er
muligvis ikke kompatible med mange eksisterende single-layer dvd-drev og afspillere. Bemærk, at dvd-ram ikke kan læse eller skrive til 2,6 GB single sided/5,2 GB double sided – version
1.0 medier.
4 HP ProtectTools kræver Microsoft Windows.

Der er flere oplysninger på www.hp.eu/desktops
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HP Elite 7300 microtower pc
HP anbefaler Windows® 7.
Tilbehør og services

HP Virtual Rooms (op til 5
personer i ét møde) licens

Opret forbindelse overalt med internetforbindelse, og afhold gruppemøder,
kundebriefings samt undervisning via ét praktisk online sted.

Produktnummer: WF722A

HP Virtual Rooms (op til
15 personer i ét møde)
licens

Opret forbindelse overalt med internetforbindelse, og afhold gruppemøder,
kundebriefings samt undervisning via ét praktisk online sted.

Produktnummer: WF723A

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 2,4 GHz trådløst
tastatur og trådløs mus

Med dette sæt får du et praktisk og elegant trådløst tastatur og en lasermus til din
desktop pc.

Produktnummer: NB896AA

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 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: U6578E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

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

