Počítač HP Elite 7300 Microtower
Úžasný upgrade

Podnikový počítač HP Elite 7300 Microtower je úplne
prepracovaný, aby sa hodil k najnáročnejšiemu štýlu s
pridaným výkonom a rozšíriteľnosťou; obsahuje všetko, čo váš
podnik potrebuje, vrátane exkluzívneho zvuku HP Beats
Audio™. Tak choďte vpred a modernizujte na úžasné.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Špičková práca s počítačom
Vaše potreby sa môžu meniť kliknutím myši. Potrebujete
počítač, ktorý dokáže držať krok. HP Elite 7300
obsahuje čipovú sadu Intel® Core™ druhej generácie
ktorá robí tvrdú prácu, takže sa môžete zamerať na
svoje podnikanie.
Voľba je na vás
Vybavte svoj podnik procesormi Intel® Core™ i3,
Core™ i5 alebo Core™ i7 druhej generácie1 pre
rýchlosť a viac jadier, ktoré pracujú spoločne pre vás.
Vyberte si pevný disk až do 2 TB2.
Objavte zvuk
Exkluzívny zvuk Beats Audio™ od spoločnosti HP je
optimalizovaný pre zvuk štúdiovej kvality
prostredníctvom digitálneho konektora pre slúchadlá.
Hudbu budete počuť tak, ako ju hudobníci a producenti
zamýšľali.
Viac flexibility, keď ju potrebujete
Pridajte úložný priestor, keď ho váš podnik potrebuje. A
upravte si svoj počítač pomocou voliteľných možností
ako sú zapisovačka Super Multi DVD3 a integrovaná
čítačka pamäťových kariet 15-v-1, ktorá vám umožní
prenášať a zálohovať súbory.
Chráňte svoje podnikanie
HP ProtectTools4 pre malé podniky (voliteľné) poskytujú
niekoľko bezpečnostných modulov—použite iba tie,
ktoré potrebujete.
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ŠPECIFIKÁCIE
Vyhotovenie

Microtower

Operačný systém

Originálny
Originálny
Originálny
Originálny
FreeDOS

Procesor

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

Čipová sada

Intel® H67 Express

Vymeniteľné médiá

Zapisovačka SATA SuperMulti DVD

Grafika

Grafika 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

Možnosti komunikácie

Integrovaná 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 koaxiálny výstup SPDIF; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup pre mikrofón

Vstupné zariadenia

Klávesnica HP USB Standard Value
2-tlačidlová optická myš s kolieskom HP USB

Softvér

Predinštalovaný balík Microsoft Office 2010 Starter (na aktiváciu úplnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kód Product Key); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Norton
Internet Security 2011 (60-dňová skúšobná verzia); PDF Complete špeciálne vydanie; HP Power Assistant Credential Manager pre HP ProtectTools; HP ProtectTools Suite SMB; Vypnutie
portu USB; HP Recovery Manager; HP Support Assistant (HPSA)

Zabezpečenie

Očko pre zámok; Podpora zámku Kensington; Súprava univerzálneho káblového zámku Noble; Súprava na zabezpečenie šasi HP

Rozmery

16,5 x 37,3 x 36,5

Hmotnosť

Už od hmotnosti 9,60 kg

Zdroj

300 W zdroj napájania aPFC

Riešenia pre rozšírenie

1 PCIe x16 s plnou výškou; 3 PCIe x1 s plnou výškou; 1 mini PCI; 1 čítačka pamäťových kariet 15-v-1
Jedna 8,9 cm (3,5"); Dve 13,3 cm (5,25") ; Dve 8,9 cm (3,5")

Záruka

Ochrana službami HP Services vrátane štandardnej záruky 1-1-1. Podmienky a ustanovenia sa líšia v závislosti od krajiny a/alebo pracovného modelu.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 32
Professional 64
Home Premium 64
Home Basic 64

1 64-bitové spracovanie údajov na architektúre Intel vyžaduje počítačový systém s procesorom, čipovou súpravou, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a

aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (vrátane 32-bitovej prevádzky) bez systému BIOS podporujúceho architektúru Intel 64. Výkon sa bude líšiť v
závislosti od konfigurácií hardvéru a softvéru. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.intel.com/info/em64t. Multi Core je navrhnuté na zlepšenie výkonu niektorých
softvérových produktov. Nie všetci zákazníci môžu využiť prínos tejto technológie. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
2 Pri pevných diskoch sa počíta: 1 GB = 1 miliarda bajtov. TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až do to10 GB a až do 16 GB je vyhradených pre softvér
na obnovenie systému.
3 Nekopírujte materiály chránené autorskými právami. Skutočné rýchlosti sa môžu líšiť. Na dvojvrstvové disky je možné uložiť viac údajov ako na jednovrstvové disky; disky napálené
touto jednotkou môžu byť nekompatibilné s mnohými DVD jednotkami a prehrávačmi s podporou jednovrstvových médií. Majte na pamäti, že jednotka DVD-RAM nemôže čítať ani
zapisovať na 2,6 GB jednostranné/5,2 GB dvojstranné médiá verzie 1.0.
4 HP ProtectTools vyžaduje Microsoft Windows.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na
produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať
za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 7 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach
systému Windows 7. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows7/products/home.
Intel, Core a Pentium sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Microsoft a Windows sú ochranné známky skupiny
spoločností Microsoft.
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Príslušenstvo a služby

HP Virtual Rooms (up to 5
people in one meeting)
License

Pripojte sa odkiaľkoľvek s prístupom na Internet a organizujte stretnutia tímu,
schôdzky so zákazníkmi školenia na jednom pohodlnom online mieste.

Číslo produktu: WF722A

HP Virtual Rooms (up to
15 people in one
meeting) License

Pripojte sa odkiaľkoľvek s prístupom na Internet a organizujte stretnutia tímu,
schôdzky so zákazníkmi školenia na jednom pohodlnom online mieste.

Číslo produktu: WF723A

2-tlačidlová laserová myš
HP USB

USB laserová myš HP poskytuje rýchlosť a presnosť laserového stopovania v
jednoduchom, elegantnom dizajne. Zaznamenáva pohyby presne na rôznych
povrchoch použitím najnovšej laserovej snímacej technológie.

Číslo produktu: GW405AA

Bezdrôtová klávesnica a
myš HP 2,4 GHz

Táto štýlová súprava poskytuje pohodlie, komfort a eleganciu používania
bezdrôtovej klávesnice a laserovej myši pre váš stolový počítač.

Číslo produktu: NB896AA

Tenké reproduktory HP
napájané cez USB

Reproduktory napájané z HP Thin USB zabezpečujú bohatý vysokokvalitný zvuk,
ktorý ponúka vynikajúce riešenie setero reproduktora pre komerčných používateľov.

Číslo produktu: KK912AA

Hardvérová podpora HP
na mieste v nasl.
pracovný deň

Ponúka 3 ročný jednoduchý nákup a službu jednoduchej opravy v nasledujúci
pracovný deň na mieste vášho výrobku HP kvalifikovaným technikom HP.

Číslo produktu: U6578E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant)

