HP TouchSmart Elite 7320 All-in-One-PC
Fortsett det gode arbeidet, med stil.

Den helt nye HP TouchSmart Elite 7320 kontor-PC oppfyller de
mest skjønnsomme kravene til stil med ekstra ytelse,
utvidbarhet, hastighet og kraft; den er alt bedriften trenger i en
stilig, moderne design.

HP anbefaler Windows® 7.
Kapitaliser på innovativ databehandling med
berøringsskjerm.
Full HD1, 54,6 cm (21,5” diagonalt) widescreen-skjerm
med flerberøringsfunksjonalitet bidrar til forbedret
produktivitet. LED-bakbelysning sørger gir bildene en
konsistent lysstyrke, samtidig som strømforbruket
reduseres.
Bruk berøringsteknologi til å effektivisere
flertrinnsprosesser og fullføre vanlige oppgaver med
større nøyaktighet og mer intuitivt. Beskjær, endre
størrelse på og omorganiser vinduer, bilder og
dokumentkomponenter.
Flere brukere kan samhandle med den klare
HD-skjermen1 takket være den brede visningsvinkelen
og paneljusteringsmulighetene fra 0 grader vertikalt til
30 grader bakover.
Ytelse har aldri før tatt seg så bra ut.
Full HD1, 54,6 cm (21,5-tommers diagonalt) widescreen
LED-bakbelyst skjerm justeres enkelt for komfortabel
bruk. Den stilige designen tar seg godt ut i kundelokaler
og kan monteres2 på veggen, skrivebord eller andre
flater ved hjelp av et integrert VESA-monteringssystem.
Diagonal widescreen LED-bakbelyst skjerm justeres
enkelt for komfortabel bruk. Den stilige designen tar seg
godt ut i kundelokaler og kan monteres2 på veggen,
skrivebord eller andre flater ved hjelp av et integrert
VESA-monteringssystem.
Alt-i-ett-PC-designen og integrert trådløst3 LAN bidrar til
å redusere plassbehovet for databehandling ved å
integrere maskinvare og ytre enheter. Bare pakk ut,
plasser, koble til og start arbeidet.
Med sin slanke profil, høyglansede finish og praktisk
plasserte porter og kontakter, inkludert en integrert
6-i-1-mediekortleser, er den perfekt for kunderettede
lokaler, en totalpakke for virksomheten.

Kommuniser og samarbeid enkelt.
Kommuniser og samarbeid enkelt med en integrert
stasjonær datamaskin, 21,5-tommers (diagonalt) full
HD1 WLED bakbelyst skjerm, 2,0 MP webkamera4 og
dobbel mikrofon5.
Chat ansikt til ansikt og bli nærmere knyttet til kolleger
på kontoret, på andre siden av byen eller på andre
siden av kloden med innebygd webkamera4 og
mikrofonoppsett. Webkameraet4 kan også ta og gi
umiddelbar tilgang til å se på fotografier og videoklipp.
Rett og slett de siste innen teknologi.
Konstruert for å gi deg ytelsen du trenger til dagens
prosessintensive og grafikkrike programmer.
Annengenerasjons Intel® Core™ i3- og i56-prosessorer
sørger for høy hastighet og flere kjerner til noen av de
mest krevende programmene du vil kjøre.
To SuperSpeed USB (3.0)-porter på siden gir høyere
dataoverføringshastighet og forbedret energieffektivitet,
slik at du kan nyte godt av ny teknologi og nye enheter
som blir utviklet.
I dagens datarike miljø trenger virksomhetene all den
lagringsplassen de kan få. HP TouchSmart Elite 7320
tilbyr SATA-harddisker på opptil 2 TB7 og tynne
stasjoner8.

HP TouchSmart Elite 7320 All-in-One-PC
HP anbefaler Windows® 7.
SPESIFIKASJONER
Formfaktor

All-in-one

Operativsystem

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

Prosessor

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

Brikkesett

Intel® H61

Uttakbare medier

Tynn skufflastet SuperMulti DVD-brenner

Grafikk

Integrert Intel HD-grafikk; AMD Radeon HD 6450A MXM (1 GB); AMD Radeon HD 6550A MXM (2 GB)

Lyd

Integrert IDT 92HD91-lyd (Beats Audio) (Beats Audio er ikke tilgjengelig med FreeDOS); integrerte stereohøyttalere med høy effekt; volumkontroll- og dempeknapper (på tastatur på
utvalgte SKUer); stereohodetelefonkontakt; stereolinjeutgang; integrert lyssterkt HD-webkamera på 2 MP med to innebygde mikrofoner

Kommunikasjon

Integrert Realtek RTL8171EH GbE
HP trådløst NIC 802.11b/g/n MiniCard

Porter og kontakter

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 hodetelefonkontakt; 1 lydutgang; 1 strømkontakt; 1 RJ-45

Inndataenheter

HP USB Value standardtastatur
HP USB 2-knappers optisk mus med rullefunksjon

Programvare

Microsoft Office 2010 Starter forhåndslastet (kjøp av produktnøkkel kreves for å aktivere en full 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 dager); HP Power Assistant; HP Recovery Manager; HP Vision Hardware Diagnostics; HP Support Assistant (HPSA); HP MyRooms (opptil 3
personer per møte); Authentec SimplePass PE (med støtte for Intels engangspassord)

Sikkerhet

Låsespor; HP ProtectTools Security Suite for SMB

Mål

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

Vekt

Starter på 10,59 kg

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifisert. EPEAT®-registrert der det er aktuelt/støttes. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.

Strøm

180 W 87 % effektiv ekstern strømforsyning

Utvidelsesløsninger

1 6-i-1 mediekortleser

Garanti

Beskyttet av HP Services, inkludert en 1-1-1 standardgaranti. Betingelser og vilkår varierer for ulike land og/eller modeller.

1 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
2 Monteringsmaskinvare selges separat.

3 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tilgang er nødvendig.
4 Internett-tilgang kreves, programvare for videokonferanser ikke inkludert.
5 En 60-dagers Virtual Rooms-prøve er inkludert. Internett-tilgang kreves. Krever kjøp av lisens etter det. Se www.rooms.hp.com/freetrial for å få mer informasjon.
6 64-bits databehandling med Intel-arkitektur krever en datamaskin med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel®

64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og
programvare. Se www.intel.com/info/em64t for mer informasjon. Multi Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke nødvendigvis
alle kunder som vil dra nytte av denne teknologien. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
7 For harddisker betyr GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 16 GB (for Windows 7) systemdiskplass er reservert for
systemgjenopprettingsprogramvare.
8 Ikke kopier kopibeskyttet materiale. Faktiske hastigheter kan variere. Double Layer er en ny teknologi. Double Layer-mediekompatibilitet vil variere mye med enkelte DVD-spillere og
DVD-ROM-stasjoner. Merk deg at DVD-RAM ikke kan lese eller skrive til enkeltsidige/dobbeltsidige versjon 1.0-medier på henholdsvis 2,6 og 5,2 GB.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller
redaksjonelle feil eller utelatelser.
Det kan være at maskinvaren krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare og/eller en DVD-spiller for å kunne installere Windows 7-programvaren og få full nytte av Windows
7-funksjonaliteten. Se http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ for detaljer. Disk med Windows 7 Professional kan følge med for eventuell fremtidig oppgradering. For å kvalifisere for denne
nedgraderingen må en sluttbruker være en bedrift (inkludert offentlig etat eller utdanningsinstitusjon) og forventes å bestille minst 25 kundesystemer med samme egendefinerte image i året.
Intel, Core og Pentium er registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet.
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HP TouchSmart Elite 7320 All-in-One-PC
HP anbefaler Windows® 7.
Tilbehør og tjenester

HP Virtual Rooms-lisens
(opptil 15
personer/møte)

Fra hvor som helst med Internett-tilgang kan man koble seg til og arrangere
gruppemøter, kundeorienteringer og kursaktiviteter på ett praktisk, nettbasert sted.

Produktnummer: WF723A

HP tynne USB-drevne
høyttalere

HPs slanke USB-drevne høyttalere gir en rik kvalitetslyd som sørger for en utmerket
stereohøyttalerløsning for forretningsbrukere.

Produktnummer: KK912AA

HP Smart Card
CCID-tastatur

Øk sikkerheten, forenkle tilgangsprosedyrer og reduser kostnadene som er knyttet til
nettverksadministrasjon ved å hindre uautorisert tilgang til datamaskinene og
nettverkene ved å bruke smartkortteknologi med HP Smart Card CCID-tastatur.

Produktnummer: BV813AA

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

Få best mulig ytelse fra kontor-PCen med HP-minne. Oppgrader minnet på en
kostnadseffektiv måte for å øke systemytelsen uten å måtte oppgradere prosessoren.

Produktnummer: VH641AA

HP 500 GB 7200 rpm
SATA-harddisk
(NCQ/Smart IV) 6 Gbps

HP Serial ATA harddiskstasjoner maksimerer ytelsen til HP kontor-PCer ved å levere
teknologiene du trenger til å dekke behovene for økt lagringsplass, med
høykapasitetsstasjoner som har overlegen pålitelighet og ytelse. HPs serielle ATA 6,0
GB/s-harddisker gir dataoverføringshastigheter på opptil 6 GB per sekund, noe som
fordobler grensesnitthastigheten i forhold til SATA 1,5 GB/s-harddisker.
Produktnummer: QK554AA

3 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en
HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U6578E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions

Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

