Υπολογιστής HP TouchSmart Elite 7320
All-in-One
Εργαστείτε αποδοτικά και με στυλ.

Ο ολοκαίνουριος επαγγελματικός υπολογιστής HP TouchSmart
Elite 7320 ανταποκρίνεται στις μεγαλύτερες στυλιστικές
απαιτήσεις και παράλληλα διαθέτει απόδοση, δυνατότητα
επέκτασης, ταχύτητα και ισχύ. Συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεται
η επιχείρησή σας σε μια κομψή και μοντέρνα σχεδίαση.

Η HP συνιστά Windows® 7.
Εκμεταλλευτείτε την πρωτοποριακή χρήση υπολογιστή
μέσω οθόνης αφής.

συσκευασία, συνδέστε τον υπολογιστή και ξεκινήστε να
εργάζεστε.

Η ευρεία οθόνη full HD1, 54,6 cm (21,5”) με
δυνατότητες πολλαπλών κινήσεων αφής συμβάλλει στη
βελτίωση της παραγωγικότητας. Ο οπισθοφωτισμός LED
διασφαλίζει τη σταθερή φωτεινότητα των εικόνων
μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας.

Ιδανικός για χώρους επαφής με τους πελάτες, με λεπτό
προφίλ, εξαιρετικά γυαλιστερό φινίρισμα, εξυπηρετικές
θύρες και υποδοχές και ενσωματωμένη συσκευή
ανάγνωσης καρτών μέσων 6 σε 1, προσφέρει το τέλειο
πακέτο για την επιχείρησή σας.

Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες αφής για να
απλοποιήσετε τις μακροσκελείς διαδικασίες και να
ολοκληρώσετε συνηθισμένες εργασίες με μεγαλύτερη
ακρίβεια και απόκριση. Περικόψτε, αλλάξτε μέγεθος και
θέση σε παράθυρα, εικόνες και τεχνουργήματα
εγγράφων.

Συνδεθείτε και συνεργαστείτε εύκολα.

Η φωτεινή οθόνη υψηλής ευκρίνειας1 παρέχει
δυνατότητα αλληλεπίδρασης με πολλούς χρήστες χάρη
στην ευρεία γωνία θέασης και τη δυνατότητα ρύθμισης
από 0 μοίρες κατακόρυφα έως 30 μοίρες προς τα πίσω.
Μοναδικός συνδυασμός απόδοσης και εμφάνισης.
Η ευρεία οθόνη full HD1 54,6 cm (21,5 ιντσών) με
οπισθοφωτισμό LED ρυθμίζεται εύκολα για άνετη χρήση.
Η κομψή σχεδίαση έχει οδηγήσει σε βελτιωμένη εμφάνιση
για χώρους επαφής με τους πελάτες, ενώ παρέχεται
δυνατότητα στήριξης2 σε τοίχο, γραφείο ή άλλη
επιφάνεια μέσω του ενσωματωμένου συστήματος στήριξης
VESA. Η ευρεία οθόνη με οπισθοφωτισμό LED
ρυθμίζεται εύκολα για άνετη χρήση. Η κομψή σχεδίαση
έχει οδηγήσει σε βελτιωμένη εμφάνιση για χώρους
επαφής με τους πελάτες, ενώ παρέχεται δυνατότητα
στήριξης2 σε τοίχο, γραφείο ή άλλη επιφάνεια μέσω του
ενσωματωμένου συστήματος στήριξης VESA.
Η σχεδίαση και το ενσωματωμένο ασύρματο3 LAN του
υπολογιστή all-in-one συμβάλλουν στη μείωση του όγκου
του υπολογιστή χάρη στην ενσωμάτωση υλικού και
περιφερειακών συσκευών. Απλώς αφαιρέστε τη

Συνδεθείτε και συνεργαστείτε εύκολα με τον επιτραπέζιο
υπολογιστή, την οθόνη 21,5'' full HD1 με
οπισθοφωτισμό WLED, την κάμερα web4 2,0 MP και τη
διπλή συστοιχία μικροφώνου5.
Συνομιλήστε πρόσωπο με πρόσωπο και ελάτε πιο κοντά
με συναδέλφους σε άλλες πόλεις ή στην άλλη άκρη του
κόσμου χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα
web4 και συστοιχία μικροφώνου. Με την κάμερα web4
μπορείτε επίσης να τραβήξετε φωτογραφίες και βίντεο
κλιπ και να τα ελέγξετε απευθείας.
Απλά η πιο σύγχρονη τεχνολογία.
Σχεδίαση που παρέχει την απόδοση που χρειάζεστε για
τις σύγχρονες απαιτητικές και πλούσιες σε γραφικά
εφαρμογές. Οι επεξεργαστές Intel® Core™ i3 i5
δεύτερης γενιάς6 παρέχουν κορυφαίες ταχύτητες και
πολλούς πυρήνες για τις πλέον απαιτητικές εφαρμογές
που μπορεί να χρησιμοποιήσετε.
Δύο πλαϊνές θύρες USB SuperSpeed (3.0) προσφέρουν
μεγαλύτερους ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων και
βελτιωμένη απόδοση ισχύος ώστε να επωφελείστε από τη
νέα τεχνολογία και τις συσκευές που δημιουργούνται.
Στο σύγχρονο περιβάλλον με την πληθώρα δεδομένων,
οι επιχειρήσεις χρειάζονται όλο και περισσότερο χώρο
αποθήκευσης. Ο υπολογιστής HP TouchSmart Elite 7320
παρέχεται με σκληρούς δίσκους SATA έως 2 TB7 και
λεπτές μονάδες δίσκου8.

Υπολογιστής HP TouchSmart Elite 7320
All-in-One
Η HP συνιστά Windows® 7.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μορφή

All-in-one

Λειτουργικό σύστημα

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

Επεξεργαστής

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

Chipset

Intel® H61

Αποσπώμενα μέσα

Λεπτή μονάδα εγγραφής DVD SuperMulti με θήκη

Γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά Intel HD, AMD Radeon HD 6450A MXM (1 GB), AMD Radeon HD 6550A MXM (2 GB)

Ήχος

Ενσωματωμένος ήχος IDT 92HD91 (Beats Audio) (το Beats Audio δεν διατίθεται με FreeDOS), ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία υψηλής απόδοσης, κουμπιά έντασης ήχου και σίγασης (στο
πληκτρολόγιο σε επιλεγμένες μονάδες sku), υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών, έξοδος στερεοφωνικής γραμμής, ενσωματωμένη κάμερα web 2 MP HD χαμηλού φωτισμού με δύο
ενσωματωμένα μικρόφωνα

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη Realtek RTL8171EH GbE, ασύρματη minicard HP NIC 802.11b/g/n

Θύρες και υποδοχές

2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 1 υποδοχή ακουστικών, 1 έξοδος ήχου, 1 υποδοχή τροφοδοτικού, 1 RJ-45

Συσκευές εισόδου

Τυπικό πληκτρολόγιο USB HP Value
Οπτικό ποντίκι κύλισης 2 πλήκτρων USB HP

Λογισμικό

Προφορτωμένο Microsoft Office 2010 Starter (απαιτείται η αγορά κλειδιού προϊόντος για την ενεργοποίηση της πλήρους σουίτας του Office 2010), 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 ημέρες), HP Power Assistant, HP Recovery Manager, HP Vision Hardware Diagnostics, HP Support Assistant (HPSA),
HP MyRooms (έως 3 άτομα ανά συνάντηση), Authentec SimplePass PE (για υποστήριξη του Intel One Time Password)

Ασφάλεια

Υποδοχή κλειδαριάς, HP ProtectTools Security Suite για SMB

Διαστάσεις

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

Βάρος

Από 10,59 kg

Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®. EPEAT® όπου ισχύει/υποστηρίζεται. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.

Ισχύς

Εξωτερικό τροφοδοτικό 180 W με απόδοση 87%

Λύσεις επέκτασης

1 συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων 6 σε 1

Εγγύηση

Καλύπτεται από τις Υπηρεσίες HP, συμπεριλαμβανομένης της βασικής εγγύησης 1-1-1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή/και το επαγγελματικό μοντέλο.

1 Για προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
2 Το υλικό στήριξης πωλείται ξεχωριστά.

3 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και πρόσβαση στο Internet.
4 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Το λογισμικό βιντεοδιάσκεψης δεν περιλαμβάνεται.

5 Περιλαμβάνεται δοκιμαστική έκδοση 60 ημερών για το λογισμικό Virtual Rooms. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Μετά πρέπει να αγοράσετε άδεια χρήσης. Για λεπτομέρειες,

www.rooms.hp.com/freetrial.
6 Η τεχνολογία 64 bit σε αρχιτεκτονική Intel απαιτεί σύστημα υπολογιστή με επεξεργαστή, chipset, BIOS, λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης συσκευών και εφαρμογές που
υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική Intel® 64. Οι επεξεργαστές δεν θα λειτουργούν (ούτε στα 32 bit) χωρίς BIOS που να υποστηρίζει την αρχιτεκτονική Intel 64. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με
τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.intel.com/info/em64t. Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για
να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες από τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν
αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
7 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δισεκατομμύριο byte. TB = 1 τρισεκατομμύριο byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 16 GB (για Windows 7) του δίσκου
συστήματος δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
8 Μην αντιγράφετε περιεχόμενο με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν. Η τεχνολογία διπλής επίστρωσης είναι καινούργια. Η συμβατότητα
των μέσων διπλής επίστρωσης διαφέρει πολύ σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής DVD και μονάδες DVD-ROM. Σημειώστε ότι η μονάδα DVD-RAM δεν πραγματοποιεί ανάγνωση ή εγγραφή
σε μέσα 2,6 GB μονής όψης/5,2 διπλής όψης έκδοσης 1.0.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP
δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Αυτό το σύστημα ενδέχεται να απαιτεί αναβάθμιση ή/και ξεχωριστή αγορά υλικού ή/και μονάδα DVD για την εγκατάσταση του λογισμικού Windows 7 και για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας
των Windows 7. Για λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Ο δίσκος των Windows 7 Professional μπορεί να περιλαμβάνεται για μελλοντική
αναβάθμιση, αν το επιθυμείτε. Για το δικαίωμα αυτής της υποβάθμισης ο τελικός χρήστης πρέπει να είναι επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) και αναμένεται η
ετήσια παραγγελία τουλάχιστον 25 συστημάτων πελάτη με την ίδια προσαρμοσμένη εικόνα.
Οι ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά
σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft.
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Υπολογιστής HP TouchSmart Elite 7320
All-in-One
Η HP συνιστά Windows® 7.
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

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

Συνδεθείτε από οπουδήποτε μέσω πρόσβασης στο Internet για να πραγματοποιήσετε
ομαδικές συσκέψεις, ενημερώσεις πελατών και εκπαιδευτικά σεμινάρια από μία βολική
online τοποθεσία.

Αριθμός προϊόντος: WF723A

Λεπτά ηχεία HP με
τροφοδοσία μέσω USB

Τα ηχεία HP Thin που τροφοδοτούνται μέσω της θύρας USB παράγουν ήχο υψηλής
ποιότητας, αποτελώντας μια εξαιρετική λύση στερεοφωνικών ηχείων για επαγγελματίες
χρήστες.

Αριθμός προϊόντος: KK912AA

Πληκτρολόγιο με CCID
έξυπνης κάρτας της HP

Ενισχύστε την ασφάλειά σας, απλοποιήστε τις διαδικασίες πρόσβασης και μειώστε το
κόστος που σχετίζεται με τη διαχείριση δικτύων αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση στους υπολογιστές και τα δίκτυά σας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία
έξυπνης κάρτας με το Πληκτρολόγιο HP Smart Card CCID.

Αριθμός προϊόντος: BV813AA

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

Μεγιστοποιήστε την απόδοση του επαγγελματικού σας υπολογιστή με μνήμη HP. Η
αναβάθμιση της μνήμης αποτελεί έναν οικονομικό τρόπο βελτίωσης της απόδοσης του
συστήματος χωρίς να απαιτείται αναβάθμιση του επεξεργαστή.

Αριθμός προϊόντος: VH641AA

Σκληρός δίσκος HP
500GB 7200rpm SATA
(NCQ/Smart IV) 6Gbp/s

Οι σκληροί δίσκοι HP Serial ATA μεγιστοποιούν την απόδοση των επαγγελματικών
υπολογιστών HP παρέχοντας τεχνολογίες που καλύπτουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις
για χώρο αποθήκευσης με μονάδες δίσκου υψηλής χωρητικότητας που προσφέρουν
κορυφαία αξιοπιστία και απόδοση. Οι σκληροί δίσκοι HP Serial ATA 6,0 Gb/s
προσφέρουν ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως 6 Gb ανά δευτερόλεπτο
διπλασιάζοντας την ταχύτητα διασύνδεσης σε σύγκριση με τους σκληρούς δίσκους
SATA 1,5 Gb/s.
Αριθμός προϊόντος: QK554AA

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από
απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U6578E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions

Διατηρήστε τον υπολογιστή σας σε βέλτιστη λειτουργική κατάσταση με το HP Support Assistant,
www.hp.eu/supportassistant

