Računalnik HP Compaq 8200 Elite
All-in-One
Bolje upravljajte. Imejte več nadzora.

Zmanjšajte nered in racionalizirajte uporabo računalnikov v
podjetju. Opremite svoje podjetje z zaupanja vredno tehnologijo
in orodji za sodelovanje, s katerimi boste delali boljše in
učinkovitejše. Vse, kar potrebujete, je vgrajeno v stabilen in
varen osebni računalnik, ki je preprost za uvajanje in
upravljanje.

HP priporoča Windows® 7.
Najnovejša tehnologija za poslovne računalnike
Ta osebni računalnik v svojem tankem in ekonomičnem
ohišju skriva zmogljivost družine procesorjev Intel®
Core™ vPro™ druge generacije, pri čemer zaradi svoje
velikosti nikakor ne zanemarja zmogljivosti delovanja,
učinkovitosti ali stabilnosti.
Konfigurirajte napravo s podatkovnimi pogoni in
napravami, izdelanimi po industrijskih standardih,
vključno z bralnikom medijskih kartic 6-v-1. Ali razširite
njen pomnilnik z novim DDR3 SDRAM-om do 8 GB.
Naprava omogoča uporabo brezžičnega vmesnika HP
802.11 a/b/g/n Wireless LAN s podporo za
tehnologijo Intel® vPro™.
Predhodno naložena oprema Microsoft® Office 2010
Starter (za aktiviranje polne zbirke Office 2010 je
potreben nakup ključa izdelka); Svoj poslovni namizni
računalnik HP Compaq lahko izboljšate še s preskusno
različico programa Norton Internet Security in PDF
Complete Corporate Edition, ki sta predhodno
nameščena ali pa sta na voljo za prenos.
Napravo HP Compaq 8200 Elite All-in-One lahko
zaščitite z varnostnimi rešitvami, kot sta podpora za HP
Keyed Cable Lock in vdelan varnostni čip TPM 1.2.
Prihranek prostora, manj nereda, preprosta nastavitev
Ekonomična, vsestranska naprava je sestavljena iz
namiznega računalnika, zaslona LCD z diagonalo 58,4
cm (23'') visoke ločljivosti z osvetlitvijo LED, spletne
kamere, mikrofona in zvočnikov.
Enostavna nastavitev in uporaba. Odstranite embalažo,
namestite napravo, jo vklopite in začnite delati. Nič več
težav s priključevanjem več kosov strojne opreme.

Preprosta možnost povezovanja in sodelovanja
Z osebnim pogovorom, ki ga omogočata spletna
kamera in mikrofon, ustvarite večji občutek povezanosti
s sodelavci, ki so v pisarni, na drugi strani mesta ali na
drugem koncu sveta.
Prostor za osebna srečanja – HP MyRoom omogoča, da
se brez težav povežete s kolegi, s katerimi sodelujete pri
delu. S funkcijami, ki omogočajo osebno komunikacijo,
lahko povečate svojo produktivnost in utrdite odnose s
sodelavci.
Učinkovite računalniške tehnologije za okolje
Pomagajte zmanjšati škodljive vplive na okolje in znižati
stroške delovanja z modeli, ki so v skladu s
standardoma ENERGY STAR® in EPEAT® Silver.
Preprosto prilagodite nastavitve porabe računalnika s
HP-jevo prvovrstno aplikacijo Power Assistant. Z
energijsko učinkovitimi možnostmi HP Elite Series imate
nadzor vi.

Računalnik HP Compaq 8200 Elite
All-in-One
HP priporoča Windows® 7.
TEHNIČNI PODATKI
Lastnosti oblike

All-in-one

Operacijski sistem

Pristni Windows®
Pristni Windows®
Pristni Windows®
Pristni Windows®
Pristni Windows®
FreeLnx

Procesor

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

Nabor vezij

Intel® Q67 Express

Izmenljivi nosilec podatkov

Tanek DVD-zapisovalnik SuperMulti za nalaganje v režo

Grafika

Vgrajena grafična kartica Intel HD; vgrajena grafična kartica Intel HD 2000

Zvočna kartica

Podpora za zvok SRS Premium Sound; vgrajeni vrhunski zvočniki 2.0; vgrajen mikrofon; gumbi za nadzor glasnosti in utišanje zvoka; priključek za stereo slušalke; vhod za mikrofon;
stereo izhod; vgrajena spletna kamera z 1,3 milijona slikovnih točk (do 30 sličic/sekundo)

Komunikacije

Vgrajena mrežna kartica Intel 82579LM Gigabit Ethernet
Intel 802.11 a/b/g/n brezžični LAN (izbirno)

Vrata in priključki

6 vrat USB 2.0; 1 zvočni priključek za slušalke; 1 vhod za mikrofon; 1 izhod za zvok; 1 priključek za napajanje; 1 RJ-45

Vhodne naprave

Tipkovnica HP USB ali tipkovnica HP Standard USB ali HP Wireless Keyboard Kit
Optična miška s kolescem HP USB ali črna optična miška HP USB ali brezžična optična miška HP s kolescem

Programska oprema

HP Protect Tools v 6,0; HP Power Assistant; HP Setup; Preskusna različica HP VirtualRoom (60-dnevna); HP MyRoom; Corel WinDVD (izbirno); Roxio Creator Business (izbirno); PDF
Complete; Norton Internet Security 2011 (60-dnevna preskusna različica); Predhodno naložena oprema Microsoft Office 2010 Starter (za aktiviranje polne zbirke Office 2010 je
potreben nakup ključa izdelka)

Varnost

Reža za varnostno ključavnico; onemogočanje vrat USB; Trusted Platform Module (TPM) 1.2

Mere

58,4 x 22 x 47,2 cm

Teža

Že od 8,5 kg

Ustreznost za električno učinkovitost

Standard ENERGY STAR® za izbrane modele. Registrirano EPEAT®, kjer je na voljo/podprto. Za stanje registriranja po državah glejte www.epeat.net.

Napajanje

Zunanje napajanje 150 W 90 % učinkovitost – aktivni PFC

Možnosti razširitve

1 mini PCIe polovične višine x1; 1 bralnik medijskih kartic 6-v-1

Garancija

Zaščiteno s HP-jevimi storitvami, vključno s standardno garancijo 3-3-3. Garancijski pogoji se lahko razlikujejo glede na državo in/ali poslovni model.
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Professional 64
Professional 32
Ultimate 64
Home Premium 64
Home Basic 32

Za več informacij obiščite www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena
v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma
pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 7 sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. V vseh izdajah operacijskega sistema Windows
7 niso na voljo vse funkcije. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/windows7/products/home.
Intel, Core in Pentium so registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Microsoft, Windows in Windows Vista so blagovne znamke
Microsoftove skupine podjetij. Windows Vista® je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
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Računalnik HP Compaq 8200 Elite
All-in-One
HP priporoča Windows® 7.
Pripomočki in storitve

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

Povežite se s katerega koli mesta z internetnim odstopom, da lahko gostite sestanke,
imate na voljo pregled strank in usposabljanja na eni lokaciji, ki vam ustreza.

Številka izdelka: WF723A

Laserska miška HP USB z
dvema gumboma

Laserska miška HP USB ponuja hitrost in natančnost laserskega sledenja v enostavni
in elegantni obliki. Z najnovejšo tehnologijo laserskega sledenja natančno zaznava
gibanje na različnih površinah.

Številka izdelka: GW405AA

Tipkovnica HP Smart
Card CCID

Izboljšajte svojo varnost, poenostavite postopke dostopa in znižajte stroške
upravljanja omrežij tako, da s tipkovnico HP Smart Card CCID prek tehnologije
pametne kartice preprečite nepooblaščen dostop do svojih računalnikov in omrežij.

Številka izdelka: BV813AA

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

Povečajte zmogljivost poslovnega računalnika s pomnilnikom HP. Nadgradnja
pomnilnika je stroškovno učinkovit način za povečanje zmogljivosti sistema brez
nadgrajevanja procesorja.

Številka izdelka: VH641AA

Trdi disk HP 1 TB (7200
obr/min) SATA
(NCQ/Smart IV) 6 Gb/s

Trdi diski HP Serial ATA izboljšujejo delovanje poslovnih računalnikov HP tako, da s
pogoni velike zmogljivosti, ki ponujajo vrhunsko zanesljivost in delovanje,
omogočajo tehnologije, s katerimi izpolnite svoje naraščajoče zahteve po
pomnilniku. Trdi diski HP Serial ATA 6,0 Gb/s omogočajo hitrosti prenosa podatkov
do 6 Gb na sekundo in tako podvojijo hitrost vmesnika glede na trde diske SATA 1,5
Gb/s.
Številka izdelka: QK555AA

4-leta, naslednji delovni
dan na domu

Ponujamo 4-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni
dan, ki ga bo opravil pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti
na daljavo.

Številka izdelka: U7897E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

