Zintegrowany komputer biurkowy HP
Compaq 8200 Elite
Zarządzaj lepiej. Kontroluj więcej.

Porządek na biurku i usprawnienie pracy biurowej na
komputerze. Zwiększenie wydajności pracy w firmie dzięki
zastosowaniu sprawdzonych technologii oraz narzędzi
wspomagających współpracę w postaci stabilnego i
bezpiecznego komputera, którego instalacja i obsługa są
bajecznie proste.

HP zaleca system Windows® 7.
Najnowsza technologia komputerów biurowych
W tym zintegrowanym komputerze zastosowano
procesor Intel® drugiej generacji z rodziny Core™
vPro™, który umieszczono w eleganckiej, zajmującej
niewiele miejsca obudowie bez utraty wydajności, czy
stabilności.
Komputer zintegrowany można wyposażyć w
standardowe napędy i urządzenia, między innymi w
czytnik kart pamięci „6 w 1”. Można również
rozszerzyć pamięć o najnowsze moduły DDR3 SDRAM
do 8 GB.
Komunikacja bezprzewodowa dzięki opcjonalnej karcie
bezprzewodowej sieci LAN HP 802.11 a/b/g/n z
obsługą technologii Intel® vPro™.
Fabrycznie zainstalowany pakiet Microsoft® Office
2010 Starter (aktywacja całego pakietu Office 2010
wymaga zakupienia klucza produktu); Wśród
zainstalowanego fabrycznie lub dostępnego do
pobrania oprogramowania rozszerzającego
funkcjonalność komputera HP Compaq można znaleźć
takie pozycje, jak wersja próbna programu Norton
Internet Security, czy PDF Complete Corporate Edition.
Komputer HP Compaq 8200 Elite All-in-One można
zabezpieczyć, korzystając z rozwiązań obejmujących
zamek szyfrowy HP oraz zintegrowany układ
zabezpieczający TPM 1.2.
Oszczędność miejsca, porządek na biurku i łatwa
instalacja
Oszczędność miejsca dzięki połączeniu komputera,
monitora LCD z podświetleniem LED o rozdzielczości
HD i przekątnej 58,4 cm (23 cale), kamery
internetowej, mikrofonu i głośników w jednej obudowie.
Łatwość instalacji i obsługi. Wystarczy rozpakować
sprzęt, podłączyć go i przystąpić do pracy. Nie trzeba

zmagać się z podłączaniem licznych komponentów
sprzętowych.
Łatwe nawiązywanie połączeń i współpraca
Rozmowy twarzą w twarz ze współpracownikami
przebywającymi w biurze, po drugiej stronie miasta lub
w innej części świata i ściślejsza współpraca są teraz
możliwe dzięki wbudowanej kamerze i matrycy
mikrofonowej.
Wirtualne miejsce spotkań twarzą w twarz — aplikacja
HP MyRoom umożliwia łatwą komunikację i
koordynację działań ze współpracownikami. Możliwość
podniesienia wydajności pracy i wzmocnienia relacji ze
współpracownikami, dzięki funkcjom komunikacji
twarzą w twarz w czasie rzeczywistym.
Ekologiczne i wydajne komputery
Modele z certyfikatem ENERGY STAR® i EPEAT® Silver
pozwalają zmniejszyć wpływ firmy na środowisko oraz
obniżyć koszty operacyjne.
Dostępna tylko w komputerach HP aplikacja Power
Assistant pozwala łatwo zoptymalizować ustawienia
zasilania komputera. Wszystko jest pod kontrolą dzięki
opcjom oszczędzania energii komputera HP Elite.
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DANE TECHNICZNE
Obudowa

Zintegrowany komputer biurkowy

System operacyjny

Oryginalny
Oryginalny
Oryginalny
Oryginalny
Oryginalny
FreeLnx

Procesor

Procesor Intel® Core™ i7-2600S (2,80 GHz, 8 MB pamięci podr., 4 rdzenie); Procesor Intel® Core™ i5-2500S (2,70 GHz, 6 MB pamięci podr., 4 rdzenie); Procesor Intel® Core™
i5-2400S (2,50 GHz, 6 MB pamięci podr., 4 rdzenie); Procesor Intel® Core™ i3-2130 (3,40 GHz, 3 MB pamięci podr., 2 rdzenie); Procesor Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB
pamięci podr., 2 rdzenie); Procesor Intel® Core™ i3-2100 (3,10 GHz, 3 MB pamięci podr., 2 rdzenie); Procesor Intel® Pentium® G850 (2,90 GHz, 3 MB pamięci podr., 2 rdzenie);
Procesor Intel® Pentium® G630 (2,70 GHz, 3 MB pamięci podr., 2 rdzenie)

Zestaw układów

Intel® Q67 Express

Nośniki wyjmowalne

Nagrywarka szczelinowa SuperMulti DVD Slim

Grafika

Zintegrowany układ graficzny Intel HD; Zintegrowany układ graficzny Intel HD 2000

Karta dźwiękowa

Obsługa dźwięku SRS Premium Sound; wbudowane głośniki 2.0 o wysokich parametrach; wbudowany mikrofon; przyciski regulacji głośności i wyciszania; gniazdo słuchawkowe stereo;
wejście mikrofonu; wyjście liniowe stereo; wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości 1,3 MP (do 30 klatek na sekundę)

Komunikacja

Zintegrowana karta Intel 82579LM Gigabit Ethernet
Karta bezprzewodowej sieci LAN Intel 802.11 a/b/g/n (opcjonalnie)

Porty i złącza

6 portów USB 2.0; 1 gniazdo słuchawkowe audio; 1 wejście mikrofonu; 1 wyjście sygnałowe audio; 1 złącze zasilania; 1 złącze RJ-45

Urządzenia wejściowe

Klawiatura HP USB, standardowa klawiatura HP USB lub bezprzewodowa klawiatura HP
Mysz optyczna HP USB z przewijaniem, czarna mysz optyczna HP USB lub bezprzewodowa mysz optyczna HP z przewijaniem

Oprogramowanie

HP Protect Tools v 6.0; HP Power Assistant; HP Setup; HP VirtualRoom w wersji próbnej (60 dni); HP MyRoom; Corel WinDVD (opcjonalnie); Roxio Creator Business (opcjonalnie); PDF
Complete; Norton Internet Security 2011 (60-dniowa wersja próbna); fabrycznie zainstalowany pakiet Microsoft Office 2010 Starter (aktywacja całego pakietu Office 2010 wymaga
zakupienia klucza produktu)

Bezpieczeństwo

Gniazdo zabezpieczeń; Dezaktywacja portu USB; Moduł Trusted Platform Module (TPM) 1.2

Wymiary

58,4 x 22 x 47,2 cm

Waga

Od 8,5 kg

Spełniane normy w zakresie sprawności
energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR® w wybranych modelach. Rejestracja EPEAT® (tam, gdzie obowiązuje). Informacje o dostępności certyfikatów w danym kraju można znaleźć na stronie
www.epeat.net.

Zasilanie

Zewnętrzny zasilacz 150 W o sprawności 87% — aktywny stabilizator PFC

Rozszerzenia

1 półwymiarowa karta mini PCIe x1; 1 czytnik kart „6 w 1”

Gwarancja

Standardowa gwarancja 3-3-3 z serwisem działu usług HP. Warunki gwarancji zależą od kraju i/lub modelu.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7
7

Professional 64
Professional 32
Ultimate 64
Home Premium 64
Home Basic 32

Więcej informacji na stronie www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie
ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 7 może wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. W niektórych edycjach Windows 7 niektóre
funkcje są niedostępne. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/products/home.
Intel, Core i Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft, Windows i Windows Vista są
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Akcesoria i usługi

HP Virtual Rooms (do 15
osób na 1 spotkaniu) —
licencja

Łączność z dowolnego miejsca oferującego dostęp do Internetu zapewnia
możliwość prowadzenia spotkań zespołów, spotkań informacyjnych dla klientów i
szkoleń za pośrednictwem jednej, wygodnej lokalizacji dostępnej online.

Numer produktu: WF723A

Dwuprzyciskowa mysz
laserowa USB HP

Mysz laserowa USB HP ma prostą, elegancką konstrukcję i oferuje szybkie i
dokładne śledzenie laserowe. Dzięki najnowszej technologii czujnika laserowego
dokładnie rejestruje ruch na różnych typach powierzchni.

Numer produktu: GW405AA

Klawiatura standardowa
HP CCID Smart Card

Klawiatura HP z czytnikiem kart procesorowych zapewnia większy poziom
bezpieczeństwa, uproszczenie dostępu i ograniczenie kosztów związanych z
zarządzaniem sieciami dzięki uniemożliwieniu nieautoryzowanego dostępu do
komputerów i sieci.

Numer produktu: BV813AA

Pamięć SODIMM HP
4 GB PC3-10600 (DDR3
-1333 MHz)

Pamięć HP zapewni maksymalną wydajność notebooka. Powiększenie pamięci to
ekonomiczny sposób zwiększenia wydajności systemu bez wymiany procesora.

Numer produktu: VH641AA

Dysk twardy HP 1 TB
7200 obr./min SATA
(NCQ/Smart IV), 6 Gb/s

Gwarantujące wyjątkową niezawodność i wydajność dyski twarde HP z interfejsem
Serial ATA znacznie zwiększają wydajność biznesowych komputerów HP,
zaspokajając rosnące zapotrzebowanie na pojemność pamięci masowej. Dyski
twarde HP Serial ATA (SATA) 6,0 Gb/s zapewniają transmisję danych z prędkością
do 6 Gb na sekundę — to dwa razy szybciej od dysków SATA 1,5 Gb/s.
Numer produktu: QK555AA

4 lata, serwis w
następnym dniu
roboczym, w miejscu
instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa zostanie przeprowadzona u
klienta w następnym dniu roboczym przez specjalistę zatwierdzonego przez HP.
Usługa jest dostępna przez 4 lata.

Numer produktu: U7897E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions

Oprogramowanie HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) zapewnia maksymalną sprawność
komputera

