HP Elite 7300 microtower pc
Ugrade naar fantastisch

De HP Elite 7300 microtower business pc is volledig opnieuw
ontworpen voor stijlbewuste gebruikers die extra prestaties en
uitbreidingsmogelijkheden zoeken; hij biedt alles wat uw bedrijf
nodig heeft, plus HP's exclusieve Beats Audio™. Dus upgrade
naar fantastisch.

HP raadt Windows® 7 aan.
De modernste computertechnologie
Uw behoeften kunnen met een muisklik veranderen. U
zoekt een pc die u bijhoudt. De HP Elite 7300 bevat de
2e generatie Intel® Core™ chipset om het zware werk
te doen, zodat u zich met inhoudelijke zaken kunt
bezighouden.
De keus is aan u
Rust uw bedrijf uit met 2e generatie Intel® Core™ i3,
Core™ i5 of Core™ i7 processoren1 om de snelheid te
verhogen en verschillende cores samen te laten werken.
U kunt een vaste schijf tot 2 TB2 .
Het hele klankspectrum
HP's exclusieve Beats Audio™ is geoptimaliseerd voor
geluid van studiokwaliteit via de digitale
hoofdtelefooningang. U hoort de muziek zoals de
musici en producers het bedoeld hebben.
Meer flexibiliteit als dat nodig is
Voeg opslag toe als dat nodig is. Pas uw pc aan met
opties als de Super Multi dvd-writer3 drive en
geïntegreerde 15-in-1 mediakaartlezer om bestanden
over te brengen en backups te maken.
Bescherm uw onderneming
HP ProtectTools4 voor Small Business (optioneel) biedt
verschillende beveiligingsmodules – u hoeft alleen de
modules te gebruiken die u nodig heeft.

HP Elite 7300 microtower pc
HP raadt Windows® 7 aan.
SPECIFICATIES
Model

Minitower

Besturingssysteem

Legitieme
Legitieme
Legitieme
Legitieme
FreeDOS

Processor

Intel® Core™ i7-2600 (3,40 GHz, 8 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i5-2500 (3,30 GHz, 6 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i5-2400 (3,10 GHz, 6 MB cache, 4 cores); Intel®
Core™ i5-2310 (2,80 GHz, 6 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i3-2100 (3,10 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Pentium®
G620 (2,60 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Pentium® G840 (2,80 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Pentium® G850 (2,90 GHz, 3 MB cache, 2 cores)

Chipset

Intel® H67 Express

Verwisselbare media

SATA SuperMulti dvd-writer

Video

Intel HD grafisch systeem; 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

Audio

IDT 92HD89E

Communicatie

Geïntegreerd Realtek 8111E Gigabit Ethernet

Poorten en connectoren

4 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 SPDIF coax-uitgang; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 microfooningang

Invoerapparaten

HP USB standaard Value toetsenbord
HP USB 2-knops optische scroll-muis

Software

Microsoft Office 2010 Starter voorgeladen (een productcode moet worden aangeschaft om de volledige Office 2010 suite te activeren); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Norton
Internet Security 2011 (60 dagen evaluatie); PDF Complete Special Edition; HP Power Assistant Credential Manager voor HP ProtectTools; HP ProtectTools suite SMB; USB poort
uitschakelen; HP Recovery Manager; HP Support Assistant (HPSA)

Beveiliging

Oog voor hangslot; Geschikt voor Kensington-slot; Noble universele klemslotkabelkit; HP chassisbeveiligingskit

Afmetingen

16,5 x 37,3 x 36,5

Gewicht

Vanaf 9,6 kg

Voeding

300-Watt aPFC-voedingsmodule

Uitbreidingsoplossingen

1 volle-hoogte PCIe x16; 3 volle-hoogte PCIe x1; 1 mini-PCI; 1 15-in-1 mediakaartlezer
Eén 8,9-cm (3,5-inch); Twee 13,3-cm (5,25-inch) ; Twee 8,9-cm (3,5-inch)

Garantie

Ondersteund door HP Services met een 1-1-1 standaardgarantie. Voorwaarden variëren per land en/of model.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

1 Voor 64-bits computergebruik op Intel architectuur is een computer nodig met een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, apparaatdrivers en applicaties die alle de Intel® 64

architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel 64 ondersteunt. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en
softwareconfiguraties. Meer informatie is beschikbaar op: www.intel.com/info/em64t. Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle
klanten kunnen van deze technologie profiteren. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
2 Voor vaste schijven, GB = 1 miljard bytes. TB = 1 triljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot to10 GB en tot 16 GB is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
3 Het kopiëren van door auteursrecht beschermd materiaal is verboden. De werkelijke snelheden variëren. Dubbellaags discs hebben een grotere capaciteit dan enkellaags discs; discs die
in deze drive zijn gebrand, zijn mogelijk niet compatibel met bestaande enkellaags dvd-drives en spelers. Dvd-ram leest of schrijft geen 2,6-GB enkelzijdige/5,2-GB dubbelzijdige versie
1.0 media.
4 Voor HP ProtectTools is Microsoft Windows vereist.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor
technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten. Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 7
beschikbaar. Meer informatie vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Intel, Core en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation en haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Microsoft en Windows zijn handelsmerken van de
Microsoft groep.
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Accessoires en services

Licentie voor HP Virtual
Rooms (tot 5 personen in
een vergadering)

U kunt overal waar internettoegang beschikbaar is verbinding maken om
teamvergaderingen, klantenbriefings en trainingen te organiseren in één handige
online locatie.

Bestelnr.: WF722A

Licentie voor HP Virtual
Rooms (tot 15 personen
in een vergadering)

U kunt overal waar internettoegang beschikbaar is verbinding maken om
teamvergaderingen, klantenbriefings en trainingen te organiseren in één handige
online locatie.

Bestelnr.: WF723A

HP USB lasermuis met 2
knoppen

De HP USB lasermuis biedt de snelheid en accuratesse van lasertracking in een
simpel, elegant apparaat. Hij registreert bewegingen op diverse oppervlakken zeer
nauwkeurig met de nieuwste lasersensortechnologie.

Bestelnr.: GW405AA

HP 2,4-GHz draadloos
toetsenbord en muis

Deze stijlvolle set levert alle gemak, comfort en elegantie van draadloos gebruik van
toetsenbord en lasermuis met de pc.

Bestelnr.: NB896AA

HP thin USB-gevoede
luidsprekers

De HP Thin USB-gevoede luidsprekers produceren een rijk geluid van hoge kwaliteit
en vormen een ideale stereo luidsprekeroplossing voor zakelijke gebruikers.

Bestelnr.: KK912AA

HP Next Business Day
Onsite Response HP supp

Een gemakkelijk aan te schaffen en te gebruiken 3-jarige onsite reparatieservice op
de volgende dag voor uw HP product door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U6578E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions

HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.eu/supportassistant

