HP TouchSmart Elite 7320 többfunkciós
számítógép
Továbbra is igényes munka, elegáns kivitelben.

A vadonatúj HP TouchSmart Elite 7320 üzleti PC a
legkifinomultabb ízlésűeknek is megfelel, emellett jobb
teljesítményt, bővíthetőséget és sebességet biztosít; mindent
biztosít, ami a munkához szükséges lehet – mindezt elegáns,
modern kivitelben.

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
Használja ki az innovatív érintőképernyőben rejlő
lehetőségeket.

révén tökéletes megoldás ügyfelek kiszolgálására
tervezett környezetekben.

A full HD-s1, 54,6 cm (21,5") képátlójú szélesvásznú,
többujjas érintést támogató kijelző segíti a hatékonyság
növelését. A LED-es háttérvilágítás egyenletes fényerőt
biztosít, miközben csökkenti az áramfelvételt.

Könnyű csatlakozás és együttműködés.

Az érintőképernyővel zökkenőmentesebbé teheti a
többlépéses folyamatokat, és pontosabban és
magabiztosabban végezheti el a mindennapos
feladatokat. Levághatja, átméretezheti és átrendezheti
az ablakokat, képeket és dokumentumokat.
A széles betekintési szögnek és a függőleges helyzetből
30 fokkal hátradönthető panelnek köszönhetően több
felhasználó is dolgozhat együtt a nagy fényerejű és
nagy felbontású1 kijelzőn.
A teljesítmény sosem nézett ki még ilyen jól.
A full HD-s1, 54,6 cm-es (21,5 hüvelyk) képátlójú
szélesvásznú, LED-es háttér-világítású kijelző egyszerűen
beállítható a legkényelmesebb pozícióba. Elegáns háza
jól mutat ügyfél-kiszolgálási környezetben, és az
integrált VESA felszerelő készlet segítségével
elhelyezhető2 falon, asztalon vagy más felületen. A
szélesvásznú LED-es háttér-világítású kijelző egyszerűen
beállítható a legkényelmesebb pozícióba. Elegáns háza
jól mutat ügyfél-kiszolgálási környezetben, és az
integrált VESA felszerelő készlet segítségével
elhelyezhető2 falon, asztalon vagy más felületen
A hardver és a perifériák integrálásával kialakított
számítógép és a beépített vezeték nélküli3 LAN
csökkenti a helyigényt. Egyszerűen csomagolja ki, dugja
be, majd kezdjen el dolgozni.
A vékony káva, a fényes bevonat, valamint a
kényelmesen elérhető portok és csatlakozók (többek
között az integrált 6 az 1-ben memóriakártya-olvasó)

Az integrált asztali számítógép, a 21,5 hüvelyk
képátlójú full HD1 WLED háttér-világítású monitor, a 2,0
megapixeles webkamera4 és a két mikrofon5 révén
egyszerűen együttműködhet másokkal.
Csevegjen szemtől-szembe, és érezze magát
munkatársai között az irodában a város vagy a világ
másik részén a beépített webkamera4 és mikrofon
segítségével. A webkamera4 lehetővé teszi fényképek
és videoklipek rögzítését és azonnali megtekintését.
A legújabb technológia.
Úgy készült, hogy megfelelő teljesítményt nyújtson a mai
erőforrás-igényes, sok grafikát tartalmazó alkalmazások
számára. A 2. generációs Intel® Core™ i3 és i5 6
processzorok csúcssebességet és több processzormagot
biztosítanak, így a legnagyobb igényű alkalmazások is
zökkenőmentesen futtathatók.
A két oldalsó SuperSpeed USB (3.0) port nagyobb
adatátviteli sebességet és kisebb fogyasztást biztosít, így
kihasználhatja az új technológiából és eszközökből
fakadó előnyöket.
A sok adattal járó mai világban a vállalkozásoknak a
lehető legnagyobb tárterületre van szükségük. A HP
TouchSmart Elite 7320 számítógéphez akár 2 TB7
kapacitású SATA merevlemez, illetve vékony meghajtó is
rendelhető8.

HP TouchSmart Elite 7320 többfunkciós
számítógép
A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
SPECIFIKÁCIÓK
Helyigény

All-in-one

Operációs rendszer

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

Processzor

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

Lapkakészlet

Intel® H61

Cserélhető hordozók

Vékony, tálcás SuperMulti DVD-író

Grafikus rendszer

Integrált Intel HD grafikus vezérlő; AMD Radeon HD 6450A MXM (1 GB); AMD Radeon HD 6550A MXM (2 GB)

Hangeszközök

Integrált IDT 92HD91 hangrendszer (Beats Audio) (a Beats Audio rendszer nem érhető el FreeDOS operációs rendszer esetén); beépített nagy teljesítményű sztereó hangszórók;
hangerő-szabályzó és némítás gomb (egyes termékváltozatok esetén a billentyűzeten); sztereó fejhallgató-csatlakozó; sztereó vonalkimenet; integrált 2 megapixeles HD felbontású, kis
fényerőnél is használható webkamera két beépített mikrofonnal

Kommunikáció

Integrált Realtek RTL8171EH GbE
HP vezeték nélküli hálózati kártya 802.11b/g/n minikártya

Portok és csatlakozók

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 audió fejhallgató-csatlakozó; 1 vonali hangkimenet; 1 tápcsatlakozó; 1 RJ-45

Beviteli eszközök

HP USB szabványos gazdaságos billentyűzet
HP USB 2 gombos görgetőkerekes optikai egér

Szoftver

Előre telepített Microsoft Office 2010 Starter (a teljes Office 2010 programcsomag aktiválásához termékkulcsot kell vásárolni); 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 napos próbaverzió); HP Power Assistant; HP Recovery Manager; HP Vision Hardware Diagnostics; HP Support Assistant (HPSA);
HP MyRooms (értekezletenként max. 3 személy); Authentec SimplePass PE (az Intel One Time Password támogatásához)

Adatvédelem

Zárnyílás; HP ProtectTools Security Suite for SMB

Méretek

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

Súly

10,59 kg kezdősúly

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® minősítés. EPEAT® bejegyzés, ahol elérhető/támogatott. A bejegyzés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen olvasható.

Áramellátás

180 W-os, 87%-os hatásfokú külső tápegység

Bővítési megoldások

1 db 6 az 1-ben memóriakártya-olvasó

Garancia

A HP Services védelmével, beleértve az 1-1-1 éves alapgaranciát. A garancia feltételei országonként és/vagy üzleti modellenként eltérőek lehetnek.

1 HD-képek megtekintéséhez HD-tartalomra van szükség.
2 A felszereléshez a tartozékok külön vásárolhatók meg.

3 Vezeték nélküli hozzáférési pont és internet-hozzáférés szükséges.
4 Internet-hozzáférés szükséges, a videokonferencia-szoftver nem tartozék.

5 A termékhez 60 napos Virtual Rooms próbaverzió jár. Internet-hozzáférést igényel. Ehhez később licencet kell vásárolni. Részletek: www.rooms.hp.com/freetrial.
6 Intel architektúrán 64 bites számításokhoz az Intel® 64 architektúrával kompatibilis processzorra, chipkészletre, BIOS-ra, operációs rendszerre, eszköz-illesztőprogramokra és

alkalmazásokra van szükség. Az Intel 64 architektúrával kompatibilis BIOS nélkül a processzorok nem működnek (32 bites üzemmódban sem). A teljesítmény a hardver- és
szoftverkonfigurációtól függően változik. További információk: www.intel.com/info/em64t. A többmagos technológia célja bizonyos szoftverek teljesítményének javítása. A technológia
használata nem feltétlenül jelent előnyt minden vásárló számára. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi.
7 Merevlemezek esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. 1 TB = 1 billió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. A rendszerlemezen max. 16 GB (Windows 7 esetén) a
rendszer-helyreállító szoftver számára van fenntartva.
8 A szerzői jog által védett anyagok másolása tilos. A tényleges sebességek eltérhetnek. A kétréteges technológia újdonság. A kétrétegű adathordozók otthoni DVD-lejátszókkal és
DVD-ROM-meghajtókkal való kompatibilitása eltérő. A DVD-RAM meghajtó nem olvassa és nem írja a 2,6 GB-os egyoldalas és az 5,2 GB-os kétoldalas, 1.0-s verziójú lemezeket.

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és
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technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
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HP TouchSmart Elite 7320 többfunkciós
számítógép
A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
Tartozékok és szolgáltatások

HP Virtual Rooms
(találkozónként legfeljebb
15 személy) licenc

Csatlakozás internetkapcsolattal bárhonnan, csoportmegbeszélések,
ügyféltájékoztatók és oktatások egyetlen, kényelmes online helyszínen történő
megtartásához.

Termékszám: WF723A

HP vékony,
USB-áramellátású
hangszóró

A HP vékony USB-áramellátású hangszórók gazdag, kiváló minőségű hanghatást
nyújtanak, ez kitűnő hangszóró-megoldást jelent az üzleti felhasználók számára.

Termékszám: KK912AA

HP intelligens kártyás
CCID billentyűzet

Az intelligens kártyás technológia és a HP Smart Card CCID billentyűzet
használatával megakadályozható a számítógépekhez és a hálózatokhoz való
jogosulatlan hozzáférés, ezáltal fokozható a biztonság, egyszerűsíthetők a
hozzáférési eljárások, és csökkenthetők a hálózatfelügyelettel kapcsolatos költségek.

Termékszám: BV813AA

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

Maximalizálja üzleti számítógépe teljesítményét HP memóriával! A
memóriabővítéssel költséghatékonyan növelheti a rendszerteljesítményt, anélkül hogy
ki kellene cserélnie a processzort.

Termékszám: VH641AA

HP 500 GB 7200 f/perc
SATA (NCQ/Smart IV) 6
Gbit/s
merevlemez-meghajtó

A HP soros ATA merevlemezek a növekvő tárigényeket kielégítő, különlegesen
megbízható és nagy teljesítményű, nagy kapacitású meghajtó-technológiákat
biztosítanak a HP üzleti számítógépek számára. A soros ATA 6,0 Gbit/s
merevlemezek akár 6 Gbit/s adatátviteli sebességet kínálnak, ami a SATA 1,5
Gbit/s sebességű merevlemezekéhez képes kétszeres interfészsebesség.
Termékszám: QK554AA

3 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 3 éves, következő
munkanapi helyszíni javítást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: U6578E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions

A HP Support Assistant révén számítógépe mindig a legjobb formáját nyújtja: www.hp.eu/supportassistant

