HP TouchSmart Elite 7320 All-in-One
-tietokone
Pysy tuotteliaana tyylikkäästi.

Upouusi HP TouchSmart Elite 7320 -yritystietokone sopii
vaativimpiinkin tyyleihin ja tarjoaa enemmän suorituskykyä,
laajennettavuutta, nopeutta ja tehoa; se on kaikki, mitä
yrityksesi tarvitsee ohuessa, modernissa muodossa.

HP suosittelee Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.
Hyödynnä innovatiivisen kosketusnäyttötietokoneen
edut.

6-in-1-muistikorttilukija, luovat juuri yrityksellesi sopivan
paketin.

Lävistäjältään 54,6 cm:n (21,5 tuuman) täyden
HD-tarkkuuden1 laajakuvanäyttö usean kosketuksen
ominaisuuksineen auttaa parantamaan tuottavuutta.
LED-taustavalaisu varmistaa, että kuvat ovat tasaisen
kirkkaita, vaikka virrankulutus on alhaisempi.

Helppoa yhteydenpitoa ja yhteistyötä.

Käytä kosketustoimintoja monivaiheisten prosessien
virtaviivaistamiseen ja yleisten tehtävien suorittamiseen
tarkemmin ja helpommin. Rajaa ja järjestä uudelleen
ikkunoita, kuvia ja asiakirjakohteita tai muuta niiden
kokoa.
Useat käyttäjät voivat käyttää kirkasta ja tarkkaa1
näyttöä sen laajan katselukulman ja kallistuksen
(pystyasennosta 30 astetta taaksepäin) ansiosta.
Tehokkuus ei ole koskaan ollut näin kaunista.
Lävistäjältään 54,6 cm:n (21,5 tuuman)
täysteräväpiirtoinen1 LED-taustavalaistu laajakuvanäyttö
on helposti säädettävissä mukavaksi käyttää. Solakka
muoto sopii asiakastiloihin ja voidaan kiinnittää2
seinään, pöytään tai muuhun pintaan
sisäänrakennetulla VESA-kiinnitystelineellä.
LED-taustavalaistu laajakuvanäyttö on helposti
säädettävissä mukavaksi käyttää. Solakka muoto sopii
asiakastiloihin ja voidaan kiinnittää2 seinään, pöytään
tai muuhun pintaan sisäänrakennetulla
VESA-kiinnitystelineellä.
Tietokoneen all-in-one-malli ja sisäinen langaton3 verkko
auttavat pienentämään tietokoneen viemää tilaa
yhdistämällä laitteen ja oheislaitteet. Pura pakkaus,
aseta laite paikalleen, kytke virta ja ryhdy työhön.
Täydellinen kohteisiin, joissa istutaan vastakkain
asiakkaan kanssa – sen siro profiili, kiiltävä pinta ja
kätevästi sijoitetut portit ja liittimet, mm. sisäinen

Kytkeydy ja tee yhteistyötä helposti integroidun
pöytätietokoneen, lävistäjältään 21,5 tuuman
WLED-taustavalaistun HD1-tarkkuuksisen näytön, 2,0
megapikselin web-kameran4 ja 2 mikrofonin sarjan5
avulla.
Juttele verkossa kasvotusten ja vahvista yhteyksiä
työtovereihin toimistolla, kaupungin toisella laidalla tai
maapallon toisella puolella käyttämällä sisäistä
webcam4-kameraa ja pöytämikrofonia.
Webcam4-kameralla voit myös ottaa valokuvia tai
kuvata videoita ja katsella niitä heti.
Yksinkertaisesti uusinta tekniikkaa.
Suunniteltu tarjoamaan suorituskyky, jota tarvitaan
nykypäivän prosessoritehoa vaativiin ja grafiikkaa
runsaasti käyttäviin sovelluksiin. Toisen sukupolven
Intel® Core™ i3- ja i5-suorittimet tarjoavat
huippunopeudet ja moniytimisen tehon vaativimpiakin
sovelluksia varten.
Kaksipuoliset SuperSpeed USB (3.0) -portit tarjoavat
suuremman tiedonsiirtonopeuden ja ovat
energiatehokkaampia, jotta voit hyödyntää uutta
teknologiaa ja vasta kehitteillä olevia laitteita.
Yritykset tarvitsevat nykyisten tietomäärien käsittelyyn
mahdollisimman runsaasti tallennustilaa. HP TouchSmart
Elite 7320 tarjoaa jopa 2 Tt:n7 SATA-asemat ja
Slim-asemat8.

HP TouchSmart Elite 7320 All-in-One
-tietokone
HP suosittelee Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.
TEKNISET TIEDOT
Koko

All-in-one

Käyttöjärjestelmä

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

Prosessori

Intel® Core™ i5-2500S -suoritin (2,70 GHz, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä); Intel® Core™ i5-2400S -suoritin (2,50 GHz, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä); Intel® Core™ i3-2130 -suoritin (3,40
GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Core™ i3-2120 -suoritin (3,30 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Pentium® G850 (2,90 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Pentium®
G630 (2,70 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä)

Piirisarja

Intel® H61

Asemavaihtoehdot

Siro kelkkaladattava SuperMulti-DVD-levykirjoitin

Näyttöominaisuudet

Integroitu Intel HD -grafiikka; AMD Radeon HD 6450A MXM (1 Gt); AMD Radeon HD 6550A MXM (2 Gt);

Ääni

Sisäinen IDT 92HD91 -ääni (Beats Audio) (Beats Audio ei saatavana FreeDOS-käyttöjärjestelmässä); kiinteät suorituskykyiset stereokaiuttimet; äänenvoimakkuuden säätö- ja
vaimennuspainikkeet (näppäimistössä tietyissä sku-numeroissa); stereokuulokeliitin; stereolinjalähtö; sisäinen 2 megapikselin vähässä valaistuksessa toimiva HD-web-kamera ja kaksi
sisäistä mikrofonia

Tietoliikenne

Sisäinen Realtek RTL8171EH GbE
HP:n langaton NIC 802.11b/g/n -minikortti

Portit ja liittimet

2 USB 3.0 -porttia; 4 USB 2.0 -porttia; 1 kuulokeliitäntä; 1 äänilinjalähtö; 1 virtaliitin; 1 RJ-45-liitäntä

Syöttölaitteet

HP USB -vakionäppäimistö
HP:n 2-painikkeinen optinen USB-rullahiiri

Ohjelmisto

Esiasennettu Microsoft Office 2010 Starter (täyden Office 2010 -ohjelmiston aktivointi edellyttää tuotetunnuksen hankintaa); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Mozilla Firefox HP Virtual
Solutions 2011 -ohjelmalle; 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 päivää); HP Power Assistant; HP Recovery Manager; HP Vision Hardware Diagnostics; HP Support Assistant (HPSA); HP MyRooms
(enintään 3 henkilöä/kokous); Authentec SimplePass PE (tukee Intel One Time Password -salasanaa)

Suojaus

Lukkopaikka; HP ProtectTools -suojausohjelmisto PK-yrityksille

Mitat

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

Paino

Peruspaino 10,59 kg

Energiansäästövaatimusten mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksytty. EPEAT®-rekisteröity, jos käytössä/tuettu. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.

Virta

180 W:n 87%:n tehokas ulkoinen verkkolaite

Laajennusratkaisut

1 6-in-1-muistikortinlukija

Takuu

Tuotetta suojaavat HP:n palvelut, joihin sisältyy 1-1-1-vakiotakuu. Ehdot vaihtelevat maittain ja liiketoimintamalleittain.

1 HD-kuvien katselemiseen vaaditaan HD-sisältöä.
2 Kiinnitystarvikkeet hankittava erikseen.

3 Edellyttää langatonta tukiasemaa ja internet-yhteyttä.
4 Edellyttää internet-yhteyttä, videokokousohjelma ei sisälly.

5 Sisältää 60 päivän Virtual Rooms -kokeiluajan. Edellyttää internet-yhteyttä. Edellyttää lisenssin ostoa jälkikäteen. Katso lisätietoja osoitteesta www.rooms.hp.com/freetrial.
6 64-bittinen tietojenkäsittely Intel-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jonka suoritin, piirisarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa.

Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel 64 -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan.
Lisätietoja on osoitteessa www.intel.com/info/em64t. Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat eivät välttämättä hyödy tekniikan
käytöstä. Intelin numerointi ei ilmaise suurempaa suorituskykyä.
7 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. 1 Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmän palautusohjelmistolle on varattu enintään 16 Gt kiintolevytilaa
(Windows 7).
8 Älä kopioi tekijänoikeudella suojattuja materiaaleja. Todelliset nopeudet saattavat vaihdella. Kaksikerroksisuus (DL) on uutta tekniikkaa. Kaksikerroksisten levyjen yhteensopivuus vaihtelee
laajasti kotikäytössä olevissa DVD-soittimissa ja DVD-ROM-asemissa. Huomaa, että DVD-RAM-asema ei voi kirjoittaa tai lukea 2,6 Gt:n yksipuolisia / 5,2 Gt:n kaksipuolisia version 1.0
levyjä.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.eu/desktops
© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden
mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Tämä järjestelmä saattaa vaatia laitteiston päivittämistä ja/tai hankkimista erikseen ja/tai DVD-asemaa Windows 7 -ohjelmiston asentamiseksi ja kaikkien Windows 7:n toimintojen hyödyntämiseksi.
Katso lisätietoja osoitteesta http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Windows 7 Professional -levy voidaan sisällyttää tulevaan päivitykseen. Loppukäyttäjät, jotka ovat yrityksiä, ovat
oikeutettuja saamaan muunnoksen (mukaan lukien valtiolliset laitokset ja koulutuslaitokset). Lisäksi loppukäyttäjältä edellytetään vuosittain ainakin 25 asiakasjärjestelmän tilaamista saman mukautetun
näköistiedoston kanssa.
Intel, Core ja Pentium ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Microsoft ja Windows ovat Microsoft-yritysryhmän tavaramerkkejä.
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HP TouchSmart Elite 7320 All-in-One
-tietokone
HP suosittelee Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.
Lisävarusteet ja palvelut

HP Virtual Rooms
(enintään 15 henkeä
yhdessä kokouksessa)
-käyttöoikeus

Luo yhteys internetin kautta mistä tahansa ja vedä tiimikokoukset, asiakastapaamiset
ja koulutukset yhdessä kätevässä verkkosijainnissa.

Tuotenumero: WF723A

HP Thin USB-kaiuttimet

HP:n ohuet USB-kaiuttimet tuottavat rikkaan äänenlaadun ja ovat erinomainen
kaiutinratkaisu yrityskäyttäjille.

Tuotenumero: KK912AA

HP Smart Card CCID
-näppäimistö

Tehosta suojausta, yksinkertaista käyttökäytäntöjä ja laske verkkojen hallintakuluja
estämällä tietokoneiden ja verkkojen luvaton käyttö HP Smart Card CCID -avulla.

Tuotenumero: BV813AA

HP:n 4 Gt:n PC3-10600
(DDR3 1 333 Mhz)
SODIMM-muisti

Maksimoi yritystietokoneesi suorituskyky HP-muistilla. Muistin päivittäminen on
kustannustehokas tapa parantaa järjestelmän suorituskykyä ilman
prosessoripäivitystä.

Tuotenumero: VH641AA

HP SATA (NCQ/Smart
IV) -kiintolevyasema (500
Gt, 7 200 k./min, 6
Gbp/s)

HP:n yritystietokoneiden ylivoimaisen luotettavat ja suorituskykyiset suuren
kapasiteetin HP SATA -kiintolevyasemat vastaavat yritysten lisääntyvään tallennustilan
tarpeeseen. HP:n 6,0 Gt/s SATA-kiintolevyjen tiedonsiirtonopeus on jopa 6 gigabittiä
sekunnissa eli yli kaksi kertaa suurempi kuin 1,5 gigabitin sekuntinopeuden
SATA-kiintolevyjen liittymänopeus.
Tuotenumero: QK554AA

3 vuotta, seur.
arkipäivänä
asennuspaikalla

Kolmen vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu
teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U6578E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions

Varmista tietokoneen mahdollisimman tehokas toiminta käyttämällä HP Support Assistant -sovellusta, joka on
saatavissa osoitteesta www.hp.eu/supportassistant

