HP TouchSmart Elite 7320 All-in-One pc
Fortsæt det gode arbejde med stil.

Den helt nye HP TouchSmart Elite 7320 Business pc opfylder de
mest krævende krav til stil og har samtidig ekstra ydelse,
udbygningsmuligheder, hastighed og kraft; den har alt det, din
virksomhed har brug for i et smart moderne design.

HP anbefaler Windows® 7.
Nyd den innovative berøringsskærm.
Den brede 54,6 cm (21,5") (diagonalt) brede skærm
med fuld HD1 og multi-touch er med til at give en bedre
produktivitet. LED-belysningen sørger for, at billeder
fremtræder klart, og samtidig reduceres strømforbruget.
Brug berøringsfunktionen til at strømline processer med
flere trin, og færdiggør almindelige opgaver med større
nøjagtighed og intuitivitet. Beskær, tilpas og arranger
vinduer, billeder og dokumenter.
HD-skærm1

Flere brugere bruge den klare
takket være
de brede betragtningsvinkler og mulighedem for flytning
af skærmen fra 0 grader lodret til 30 grader tilbage.
Ydelse har aldrig set så godt ud.
Den 54,6 cm (21,5", målt diagonalt) LED-bredskærm
med fuld HD1 og bagbelysning er nem at indstille, så
du sidder bedst muligt. Det flotte design passer perfekt i
kundeområder og kan monteres2 på en væg, på bordet
eller en anden overflade via det integrerede
VESA-monteringssystem. LED-bredskærmen er nem at
indstille, så du sidder bedst muligt. Det flotte design
passer perfekt i kundeområder og kan monteres2 på en
væg, på bordet eller en anden overflade via det
integrerede VESA-monteringssystem.
All-in-one pc-designet og integreret trådløst3 LAN er med
til at reducere brugen af plads ved at integrere
hardware og periferiudstyr. Pak den ud, sæt den på
plads, sæt stikket i, og gå i gang!
Perfekt til kundeområder - med sin slanke profil, højglans
og praktisk placerede porte og stik, herunder integreret
6-i-1 mediekortlæser får du en komplet løsning til din
virksomhed.
Nem forbindelse og nemt samarbejde.
Tilslut og samarbejd nemt med den integrerede desktop
computer, 21,5" (diagonalt) skærm med

WLED-belysning og fuld HD1, 2.0 MP webkamera4 og
to mikrofoner5.
Chat ansigt-til-ansigt, og få bedre kontakt til kollegaer
på kontoret, i den anden ende af byen eller på den
anden side af jorden ved hjælp af det indbyggede
webkamera4 og mikrofon. Webkameraet4 kan også
tage billeder, og du kan se fotos og videoklip med det
samme.
Ganske enkelt den nyeste teknologi.
Designet til at give dig den ydelse, du har brug for til de
procesintensive og grafikrige applikationer, vi har i dag.
Intel® 2. generation Intel® Core™ i3 og i5 6
processorer giver topfart og flere kerner til de mest
krævende programmer uden nogen som helst
problemer.
To SuperSpeed USB (3.0) porte på siden giver hurtig
dataoverførsel og bedre strømeffektivitet, så du kan
udnytte nye teknologier og enheder.
Med alle de data, vi har i dag, har virksomheder brug
for alt den lagerplads, de kan få. HP TouchSmart Elite
7320 tilbyder SATA-harddiske op til 2 TB7 og slanke
drev8.

HP TouchSmart Elite 7320 All-in-One pc
HP anbefaler Windows® 7.
SPECIFIKATIONER
Formfaktor

All-in-one

Operativsystem

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

Processor

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

Chipsæt

Intel® H61

Flytbare medier

Slank SuperMulti dvd-brænder med slotindføring

Grafik

Integreret Intel HD-grafik; AMD Radeon HD 6450A MXM (1 GB); AMD Radeon HD 6550A MXM (2 GB)

Lyd

Integreret IDT 92HD91 Audio (Beats Audio) (Beats Audio fås ikke til FreeDOS); integreret high-performance stereohøjttalere; knapper til regulering af lydstyrke eller slukning af lyd (på
tastaturet på visse produktnumre); stik til hovedtelefoner; stereoudgang; integreret 2 MP HD low-light webkamera med to indbyggede mikrofoner.

Kommunikation

Integreret Realtek RTL8171EH GbE
HP trådløs NIC 802.11b/g/n minicard

Porte og stik

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 lyd/hovedtelefonstik; 1 lydudgang; 1 strømstik; 1 RJ-45

Input-enheder

HP USB standard Value-tastatur
HP optisk USB scroll-mus med 2 knapper

Software

Microsoft Office 2010 Starter er indlæst (kræver køb af produktnøgle for at aktivere den fulde Office 2010-pakke); 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 (60 dage); HP Power Assistant; HP Recovery Manager; HP Vision Hardware Diagnostics; HP Support Assistant (HPSA); HP MyRooms (op til 3
personer pr. møde); Authentec SimplePass PE (til understøttelse af Intel One Time Password)

Sikkerhed

Holder til lås; HP ProtectTools Security Suite til SMB

Mål

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

Vægt

Fra 10,59 kg

Overholdelse af starndarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-mærket. EPEAT®-mærket hvor relevant/muligt. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.

Strøm

180 W strømforsyning med 87% effektivitetsgrad

Udvidelsesløsninger

1 6-i-1 mediekortlæser

Garanti

Omfattet af HP Services, herunder en 1-1-1 standardgaranti. Vilkår og betingelser varierer fra land til land og/eller fra Business model til Business model.

1 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder
2 Monteringshardware sælges separat.

3 Der kræves et trådløst adgangspunkt samt adgang til internettet.
4 Internetadgang kræves. Software til videokonference medfølger ikke.

5 60-dages Virtual Rooms-prøveversion medfølger. Kræver internetadgang. Kræver efterfølgende køb af licens. Læs mere på www.rooms.hp.com/freetrial.
6 64-bit på Intel-arkitektur kræver et computersystem med processor, chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og programmer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne

fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel 64-arkitekturen. Ydelsen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Der er flere oplysninger på
www.intel.com/info/em64t. Multi Core er designet til at forbedre ydelsen for visse softwareprodukter. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder. Intels
nummerering er ikke et mål for højere ydelse.
7 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 million byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske formaterede kapacitet er mindre. Op til 16 GB på systemdisken (Windows 7) er reserveret til
systemgendannelsessoftware.
8 Kopier ikke materiale beskyttet af copyright. De faktiske hastigheder kan variere. Double Layer er en ny teknologi. Double Layer-medier kan ikke bruges i alle dvd-afspillere og
dvd-rom-drev. Bemærk, at dvd-ram ikke kan læse eller skrive til 2,6 GB single sided/5,2 GB double sided - version 1.0 medier.

Der er flere oplysninger på www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset
garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette
dokument.
Dette system kræver muligvis opgraderet og/eller separat anskaffet hardware og/eller et dvd-drev til installation af Windows 7-software, for at funktionerne i Windows 7 kan udnyttes fuldt ud. Der er
flere oplysninger på http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Der medfølger muligvis en Windows 7 Professional-disk, som kan bruges til opgradering på et senere tidspunkt. For at kunne
benytte denne nedgradering skal slutbrugeren være en virksomhed (herunder offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner), der forventes at bestille mindst 25 kundesystemer med samme
tilpassede image om året.
Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af
virksomheder.
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HP TouchSmart Elite 7320 All-in-One pc
HP anbefaler Windows® 7.
Tilbehør og services

HP Virtual Rooms (op til
15 personer i ét møde)
licens

Opret forbindelse overalt med internetforbindelse, og afhold gruppemøder,
kundebriefings samt undervisning via ét praktisk online sted.

Produktnummer: WF723A

Tynde HP-højtalere (strøm
fra USB-stik)

De tynde HP højttalere, der får strøm via USB-stikket, giver kvalitetslyd og er en god
stereoløsning til forretningsbrugere.

Produktnummer: KK912AA

HP Smart Card
CCID-tastatur

Få mere sikkerhed, enklere adgangsprocedurer og lavere omkostninger i forbindelse
med administration af netværk vha. smart card-teknologi med HP Smart Card
CCID-tastatur, der forhindrer uautoriseret adgang til dine computere og netværk.

Produktnummer: BV813AA

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

Få maksimal ydelse i din Business pc med med HP hukommelse. Opgrader
hukommelsen med en økonomisk overkommelig løsning, og øg systemydelsen uden
at opgradere processoren.

Produktnummer: VH641AA

HP 500 GB 7200 o/m
SATA (NCQ/Smart IV) 6
Gbp/s harddisk

HP Serial ATA-harddiske maksimerer ydelsen for HP Business pc'er vha. de
teknologier, der skal til for at opfylde dine voksende behov for lager med store diske,
som giver unik driftssikkerhed og ydelse. Serielle HP ATA 6,0 GB/sek. harddiske
giver dataoverførselshastigheder på op til 6 GB/sek. Interfacehastigheden fordobles
i forhold til SATA 1,5 GB/sek. harddiske.
Produktnummer: QK554AA

3 års service onsite næste
hverdag

3 års service der dækker reparation på stedet næste hverdag, udført af en
HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U6578E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions

Hold pc'en kørende optimalt med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

