Počítač HP TouchSmart Elite 7320
All-in-One
Pracujte efektivně a stylově.

Úplně nový podnikový počítač HP TouchSmart Elite 7320 splňuje
ty nejnáročnější požadavky na styl a přináší výkon, možnosti
rozšíření a rychlost; získáte s ním vše, co váš podnik potřebuje,
zabalené ve stylovém moderním designu.

Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
Využijte inovativní způsob práce s dotykovou
obrazovkou.

čtečky paměťových karet 6 v 1 se jedná a kompletní
řešení pro váš podnik.

54,6cm (21,5") širokoúhlý monitor s rozlišením Full
HD1 s funkcí vícedotykového ovládání pomáhá ve
zvyšování produktivity. Podsvícení LED zajišťuje stálý jas
obrazu a současně snižuje spotřebu energie.

Snadná komunikace a spolupráce.

Pomocí funkcí dotykového ovládání můžete usnadnit
složitější procesy a zvládnout běžné úlohy s vyšší
přesností, a to intuitivně. Pro okna, obrázky a
dokumenty jsou k dispozici funkce ořezu, úpravy
velikosti a změny uspořádání.
S jasným monitorem s vysokým rozlišením1 může
pracovat více uživatelů, a to díky širokému
pozorovacímu úhlu a možnosti naklonění ze svislého
úhlu 0 stupňů o 30 stupňů směrem dozadu.
Výkonná zařízení nikdy nevypadala tak skvěle.
54,6cm (21,5") širokoúhlý monitor s rozlišením Full
HD1 a podsvícením LED umožňuje snadné nastavení pro
pohodlné používání. Díky stylovému designu je skvělým
doplňkem pro prostory určené zákazníkům. Lze jej
umístit2 na stěnu, na stůl či na jiný povrch, a to díky
integrovanému montážnímu systému VESA. Širokoúhlý
monitor s podsvícením LED umožňuje snadné nastavení
pro pohodlné používání. Díky stylovému designu je
skvělým doplňkem pro prostory určené zákazníkům. Lze
jej umístit2 na stěnu, na stůl či na jiný povrch, a to díky
integrovanému montážnímu systému VESA.
Design počítače all-in-one a integrovaná bezdrátová
síťová karta3 umožňují díky integraci hardwaru a
periferních zařízení zmenšit zabíraný prostor na stole.
Stačí jen vybalit, připojit a můžete pracovat.
Je skvělou volbou do prostorů pro zákazníky. Díky
tenkému profilu, vysoce lesklému povrchu a snadno
přístupným portům a konektorům včetně integrované

Komunikujte a spolupracujte snadno s integrovaným
stolním počítačem, 54,6cm (21,5") monitorem s
rozlišením Full HD1 a podsvícením WLED,
2megapixelovou webovou kamerou4 a duálním
mikrofonem5.
Díky vestavěné webové kameře4 a mikrofonu se můžete
svým kolegům v jiné kanceláři, na opačné straně města
i na jiném světadíle při hovoru dívat do očí a můžete
s nimi navázat skutečný kontakt. Webová kamera4
umožňuje snímání a okamžité prohlížení fotografií a
videoklipů.
Získejte nejnovější technologii.
Přináší vám potřebný výkon, který splňuje nároky
dnešních aplikací na procesy a bohatou grafiku.
Procesory Intel® 2nd Generation Core™ i3 ai56 druhé
generace poskytují nejvyšší rychlost a více jader pro
nejnáročnější aplikace.
Dva postranní porty SuperSpeed USB (3.0) umožňují
vysokorychlostní přenos dat a snižují spotřebu energie.
Díky nim lze využívat množství nových technologií.
Při dnešních nárocích na data potřebují podniky
maximální velikost úložiště. Počítač HP TouchSmart Elite
7320 je vybaven pevnými disky SATA s kapacitou až
2 TB7 a tenkými jednotkami8.

Počítač HP TouchSmart Elite 7320
All-in-One
Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Provedení

Multifunkční zařízení

Operační systém

Originální Windows® 7 Professional 64
Originální Windows® 7 Home Premium 64
Originální Windows® 7 Home Basic 64
FreeDOS

Procesor

Intel® Core™ i5-2500S (2,70 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra); Intel® Core™ i5-2400S (2,50 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra); Intel® Core™ i3-2130 (3,40 GHz, 3 MB mezipaměti,
2 jádra); Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Intel® Pentium® G850 (2,90 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Intel® Pentium® G630 (2,70 GHz, 3 MB
mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Intel® H61

Vyjímatelná média

Jednotka SuperMulti DVD-RW, vkládání do zásuvky

Grafická karta

Integrovaná grafická karta Intel HD; AMD Radeon HD 6450A MXM (1 GB); AMD Radeon HD 6550A MXM (2 GB)

Zvuk

Integrovaná zvuková karta IDT 92HD91 (Beats Audio) (Beats Audio není dostupná v systému FreeDOS); Integrované vysoce výkonné stereofonní reproduktory; Tlačítka ovládání a ztlumení
hlasitosti (vybrané klávesnice); Konektor stereofonních sluchátek; Stereofonní linkový výstup; Integrovaná 2MP webová kamera se 2 vestavěnými mikrofony pro snímání při horších
světelných podmínkách.

Komunikace

Integrovaný adaptér Realtek RTL8171EH GbE
Karta bezdr. síť. rozhraní HP 802.11b/g/n Mini Card

Porty a konektory

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 zvukový konektor sluchátek; 1 zvukový linkový výstup; 1 konektor napájení; 1 konektor RJ-45

Vstupní zařízení

Standardní klávesnice HP USB Value
Dvoutlačítková optická myš HP s kolečkem (rozhraní USB)

Software

Předinstalovaná sada Microsoft Office 2010 Starter (k aktivaci plné verze sady Office 2010 je nutné zakoupit klíč Product Key); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Mozilla Firefox for HP
Virtual Solutions 2011; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; CyberLink Power Starter; CyberLink Power Director; PDF Complete Special Edition; HP
SimplePass PE 2011; Norton Internet Security 2011 (60denní verze); HP Power Assistant; HP Recovery Manager; HP Vision Hardware Diagnostics; HP Support Assistant (HPSA); HP
MyRooms (až pro 3 lidi na setkání); Authentec SimplePass PE (pro podporu řešení Intel One Time Password)

Zabezpečení

Slot pro zámek; Bezpečnostní řešení HP ProtectTools pro SMB

Rozměry

54,97 x 20,54 x 43,75 cm

Hmotnost

Základní hmotnost 10,59 kg

Kompatibilita s požadavky na energetickou Vyhovuje normě ENERGY STAR®. Certifikace EPEAT® ve vybraných oblastech. Informace o stavu certifikace v jednotlivých zemích najdete na adrese www.epeat.net.
efektivnost
Napájení

180W externí napájecí zdroj s 87% účinností

Možnosti rozšíření

1 čtečka paměťových karet 6 v 1

Záruka

Podléhá záruce služeb HP Services, včetně standardní záruky (1 – 1 – 1). Podmínky záruky se mohou lišit podle jednotlivých zemí a pracovních modelů.

1 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.
2 Montážní zařízení je prodáváno zvlášť.

3 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k Internetu.
4 Je zapotřebí přístup k Internetu. Software pro videokonference není dodáván.
5 Součástí je 60denní zkušební verze softwaru Virtual Rooms. Je zapotřebí přístup k Internetu. Vyžaduje následné zakoupení licence. Podrobnosti naleznete na stránkách

www.rooms.hp.com/freetrial.
6 K využití 64bitových funkcí architektury Intel je potřeba počítač s procesorem, čipovou sadou, systémem BIOS, operačním systémem, ovladači zařízení a aplikacemi s podporou
architektury Intel® 64. Procesory nebudou fungovat bez systému BIOS s podporou architektury Intel 64 ani v 32bitovém režimu. Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru
a softwaru. Více informací naleznete na adrese www.intel.com/info/em64t. Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni
zákazníci musí použitím této technologie nezbytně získat výhody. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.
7 V případě pevných disků GB = 1 miliarda bytů. TB = 1 bilion bytů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 16 GB (systém Windows 7) místa na disku je vyhrazeno pro software
k obnovení systému.
8 Nekopírujte materiály chráněné autorskými právy. Skutečná rychlost se může lišit. Dvouvrstvé disky jsou novou technologií. Kompatibilita dvouvrstvých médií se může u některých
přehrávačů disků DVD a jednotek DVD-ROM podstatně lišit. Jednotka DVD-RAM nedokáže číst ani zapisovat 2,6GB jednostranná ani 5,2GB oboustranná média verze 1.0.

Další informace najdete na webu www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby
společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost
HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systému Windows 7 mohou vyžadovat speciální hardware. Pro instalaci systému je zapotřebí DVD mechanika. Podrobnosti na webu http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Podle potřeby může být pro budoucí inovaci přiložen disk se systémem Windows 7 Professional. Aby koncový uživatel získal nárok na tento downgrade, musí se jednat o firmu (včetně vládních nebo
vzdělávacích institucích), a musí si ročně objednat alespoň 25 zákaznických systémů se stejnou vlastní bitovou kopií.
Intel, Core a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou ochranné známky skupiny
společností Microsoft.
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Počítač HP TouchSmart Elite 7320
All-in-One
Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
Příslušenství a služby

Licence pro virtuální
místnost HP Virtual Rooms
(až 15 osob na jednom
setkání)

Pořádejte týmové schůzky, prezentace pro zákazníky či školení na jediném místě
online – odkudkoli, kde máte k dispozici připojení k internetu.

Produktové číslo: WF723A

Reproduktory HP Thin
s napájením z USB

Tenké reproduktory HP napájené přes port USB produkují bohatý, vysoce kvalitní
zvuk a jsou velmi vhodné pro profesionální uživatele.

Produktové číslo: KK912AA

Klávesnice HP CCID s
podporou čipových karet

Technologie čipových karet a klávesnice HP CCID se zabezpečením čipovou kartou
umožní zvýšit zabezpečení, zjednodušit přístup k postupům a snížit náklady spojené
se správou sítí tím, že zabráníte neoprávněnému přístupu do počítačů a sítí.

Produktové číslo: BV813AA

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

Maximalizujte výkon svého počítače třídy Business s pamětí HP. Upgrade paměti je
jen nenákladný způsob zvýšení výkonu systému bez nutnosti upgradu procesoru.

Produktové číslo: VH641AA

Pevný disk HP 500 GB
SATA (NCQ/Smart IV), 6
Gb/s

Pevné disky SATA HP maximalizují výkon osobních počítačů HP Business a jsou
vybaveny technologiemi vyhovujícími rostoucím požadavkům na ukládání dat
pomocí velkokapacitních jednotek s vynikající spolehlivostí a výkonem. Pevné disky
SATA HP (6 Gb/s) nabízejí přenosovou rychlost až 6 Gb za sekundu, což
představuje dvojnásobek oproti pevným diskům s rozhraním SATA s rychlostí
1,5 Gb/s.
Produktové číslo: QK554AA

3letá záruka, další
pracovní den u zákazníka

Získejte pro své zařízení tříletou možnost opravy na místě následující pracovní den
kvalifikovaným technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na
dálku.

Produktové číslo: U6578E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions

Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním
stavu.

