Računalnik HP TouchSmart Elite 7320
All-in-One
Delajte uspešno še naprej – s slogom.

Povsem novi poslovni računalnik HP TouchSmart Elite 7320
ustreza tudi najstrožjim zahtevam glede sloga, hkrati pa se
ponaša s povečano učinkovitostjo, razširljivostjo, hitrostjo in
močjo; v tanki, moderni obliki se skriva vse, kar potrebuje vaše
podjetje.

HP priporoča Windows® 7.
Izkoristite prednosti inovativnega računalništva z
zaslonom na dotik.
Širokokotni zaslon Full HD1 z diagonalo 54,6 cm (21, 5
palca) in zmogljivo funkcijo za več hkratnih dotikov
pomaga izboljšati produktivnost. Osvetlitev LED
zagotavlja stalno svetlost slik, hkrati pa zmanjšuje
porabo energije.
S funkcijami na dotik lahko usmerjate postopke z več
koraki in izvajate pogosta opravila z večjo natančnostjo
in intuitivnostjo. Obrezovanje, spreminjanje velikosti in
prerazporejanje oken, slik in dokumentov.
Svetli zaslon z visoko ločljivostjo1 zaradi širokega kota
vidnosti in premikanja plošče v navpični smeri od 0 do
30 stopinj nazaj omogoča interaktivno uporabo več
uporabnikom.
Zmogljivost se še nikoli ni ponašala s tako odličnim
videzom.

Odličen za mesta, obrnjena proti strankam, s tankim
ohišjem, sijajnim premazom ter priročno nameščenimi
vrati in priključki, vključno z vgrajenim bralnikom
medijskih kartic 6-v-1, zagotavlja celoten paket za vaše
podjetje.
Preprosta možnost povezovanja in sodelovanja.
Z integriranim namiznim računalnikom, monitorjem Full
HD1 WLED z diagonalo 54,6 cm (21,5 palca) in
osvetlitvijo od zadaj, spletno kamero4 z 2 milijonoma
slikovnih pik in dvojnim mikrofonom5 se boste zlahka
povezovali in sodelovali.
Z osebnim pogovorom, ki ga omogočata spletna
kamera4 in mikrofon, ustvarite večji občutek
povezanosti s sodelavci, ki so v pisarni, na drugi strani
mesta ali na drugem koncu sveta. Spletna kamera4
omogoča tudi snemanje in takojšnji ogled fotografij in
videoposnetkov.

Širokokotni zaslon Full HD1 z diagonalo 54,6 cm (21,5
palca) in osvetlitvijo LED je mogoče zlahka prilagoditi
za udobno uporabo. Tanka oblika zagotavlja odličen
videz v prostorih, namenjenih strankam, zaslon pa je
mogoče z integriranim sistemom za nameščanje VESA
namestiti2 na steno, mizo ali drugo površino. Širokokotni
zaslon z osvetlitvijo LED je mogoče zlahka prilagoditi za
udobno uporabo. Tanka oblika zagotavlja odličen videz
v prostorih, namenjenih strankam, zaslon pa je mogoče
z integriranim sistemom za nameščanje VESA
namestiti2 na steno, mizo ali drugo površino.

Preprosto najnovejša tehnologija.

Zasnova osebnega računalnika All-in-one in integriran
brezžični vmesnik3 LAN vam bosta zaradi združitve
strojne opreme in zunanjih naprav pomagala zmanjšati
prostor, ki ga zasede računalniška oprema. Odstranite
embalažo, namestite napravo, jo vklopite in začnite
delati.

V današnjih okoljih z ogromnimi količinami podatkov
podjetja potrebujejo ogromno prostora za shranjevanje.
HP TouchSmart Elite 7320 se ponaša s trdim diskom
SATA s kapaciteto do 2 TB7 in pogonom Slim Drive8.

Zasnovan tako, da zagotavlja zadostno zmogljivost za
potrebe današnjih aplikacij z intenzivno obdelavo in
bogato grafiko. Procesorji Intel® Core™ i3 in i56 druge
generacije brezhibno omogočajo največje hitrosti in več
jeder za nekatere od najzahtevnejših aplikacij, ki jih
boste uporabljali.
Dvojna stranska vrata SuperSpeed USB (3.0)
zagotavljajo večjo hitrost prenosa in izboljšano
učinkovitost porabe, tako da lahko izkoristite prednosti
nove tehnologije in naprav, ki se razvijajo.

Računalnik HP TouchSmart Elite 7320
All-in-One
HP priporoča Windows® 7.
TEHNIČNI PODATKI
Lastnosti oblike

All-in-one

Operacijski sistem

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

Procesor

Intel® Core™ i5-2500S (2,7 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Core™ i5-2400S (2,5 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Core™ i3-2130 (3,4 GHz, 3 MB
predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i3-2120 (3,3 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Pentium® G850 (2,9 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Pentium® G630 (2,7
GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Intel® H61

Izmenljivi nosilec podatkov

Tanek DVD-zapisovalnik SuperMulti za nalaganje v režo

Grafika

Vgrajena grafična kartica Intel HD; AMD Radeon HD 6450A MXM (1 GB); AMD Radeon HD 6550A MXM (2 GB)

Zvočna kartica

Vgrajena zvočna kartica IDT 92HD91 (Beats Audio) (Beats Audio ni na voljo s sistemom FreeDOS); vgrajeni vrhunski stereo zvočniki; gumbi za nadzor glasnosti in utišanje (na tipkovnici
oziroma izbranih pripomočkih); priključek za stereo slušalke; stereo izhod; vgrajena spletna kamera HD z 2 milijonoma spletnih pik in dvema vgrajenima mikrofonoma, ki omogoča
snemanje tudi pri šibki svetlobi

Komunikacije

Vgrajena mrežna kartica Realtek RTL8171EH GbE
Brezžični vmesnik HP NIC 802.11b/g/n za MiniCard

Vrata in priključki

2 vrat USB 3.0, 4 vrata USB 2.0, 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 priključek za napajanje; 1 RJ-45

Vhodne naprave

HP-jeva standardna tipkovnica USB
HP-jeva optična miška USB z dvema gumboma in drsnim kolescem

Programska oprema

Predhodno naložena oprema Microsoft Office 2010 Starter (za aktiviranje polne zbirke Office 2010 je potreben nakup ključa izdelka); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Mozilla
Firefox za 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-dnevna licenca); HP Power Assistant; HP Recovery Manager; HP Vision Hardware Diagnostics; HP Support Assistant (HPSA);
HP MyRooms (do 3 uporabniki na sestanek); Authentec SimplePass PE (kot podpora za Intel One Time Password)

Varnost

Reža za ključavnico; HP ProtectTools Security Suite za SMB

Mere

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

Teža

Z najmanjšo težo od 10,59 kg naprej

Ustreznost za električno učinkovitost

V skladu s standardom ENERGY STAR®. Registrirano EPEAT®, kjer je na voljo/podprto. Za stanje registriranja po državah glejte www.epeat.net.

Napajanje

Zunanji vir napajanja 180 W s 87-odstotno učinkovitostjo

Možnosti razširitve

1 bralnik medijskih kartic 6-v-1

Garancija

Zaščiteno s HP-jevimi storitvami, vključno s standardno garancijo 1-1-1. Garancijski pogoji se lahko razlikujejo glede na državo in/ali poslovni model.

1 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
2 Strojna oprema za nameščanje je na voljo posebej.
3 Zahtevana sta brezžična dostopna točka in dostop do interneta.
4 Potrebujete dostop do interneta; programska oprema za videokonference ni priložena.
5 Vključen je 60-dnevni preizkus platforme Virtual Rooms. Potrebna je internetna povezava. Pozneje je potreben nakup licence. Za podrobnejše informacije glejte

www.rooms.hp.com/freetrial.
6 64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel zahteva računalniški sistem s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo
Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u, ki ne podpira arhitekture Intel 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Učinkovitost delovanja se razlikuje glede na nastavitve strojne in
programske opreme. Za več informacij glejte www.intel.com/info/em64t. Multi Core je tehnologija, namenjena izboljšanju delovanja določenih izdelkov programske opreme. Ni nujno,
da bo uporaba te tehnologije koristna za vse uporabnike. Intelov sistem številčenja ni merilo za visoko zmogljivost.
7 Za trde diske, 1 GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 trilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je nižja. Za programsko opremo za obnovitev sistema je dodeljenega do 16 GB
prostora na sistemskem disku (za Windows 7).
8 Ne kopirajte materiala, zaščitenega z avtorskimi pravicami. Dejanske hitrosti se lahko razlikujejo. Double Layer je nova tehnologija. Združljivost medijev Double Layer je pri nekaterih
predvajalnikih DVD za domačo uporabo in pogonih DVD-ROM različna. Opomba: DVD-RAM ne omogoča branja ali zapisovanja na enostranske medije velikosti 2,6 GB ali na
dvostranske medije velikosti 5,2 GB – različica 1.0.

Za več informacij obiščite www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena
v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma
pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Ta sistem bo za namestitev programske opreme Windows 7 in za popoln izkoristek njene funkcionalnosti morda zahteval nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo in/ali pogon DVD. Za
podrobnosti obiščite spletno mesto na naslovu http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Priložen je tudi disk Windows 7 Professional, ki ga lahko po želji uporabite za morebitno nadgradnjo.
Do možnosti prehoda na starejšo različico so upravičene pravne osebe (vključno z vladnimi ali izobraževalnimi ustanovami), ki letno kupijo vsaj 25 uporabniških sistemov z enako prilagojeno sliko.
Intel, Core in Pentium so registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Microsoft in Windows sta blagovni znamki Microsoftove skupine
podjetij.
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Računalnik HP TouchSmart Elite 7320
All-in-One
HP priporoča Windows® 7.
Pripomočki in storitve

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

Povežite se s katerega koli mesta z internetnim odstopom, da lahko gostite sestanke,
imate na voljo pregled strank in usposabljanja na eni lokaciji, ki vam ustreza.

Številka izdelka: WF723A

Tanki zvočniki HP z
napajanjem prek USB

HP-jevi tanki zvočniki, ki se napajajo prek vrat USB, imajo bogat in visokokakovosten
zvok, zato so odlična stereo rešitev za poslovne uporabnike.

Številka izdelka: KK912AA

Tipkovnica HP Smart
Card CCID

Izboljšajte svojo varnost, poenostavite postopke dostopa in znižajte stroške
upravljanja omrežij tako, da s tipkovnico HP Smart Card CCID prek tehnologije
pametne kartice preprečite nepooblaščen dostop do svojih računalnikov in omrežij.

Številka izdelka: BV813AA

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

Povečajte zmogljivost poslovnega računalnika s pomnilnikom HP. Nadgradnja
pomnilnika je stroškovno učinkovit način za povečanje zmogljivosti sistema brez
nadgrajevanja procesorja.

Številka izdelka: VH641AA

Trdi disk HP 500 GB
(7200 obr/min) SATA
(NCQ/Smart IV) 6 Gb/s

Trdi diski HP Serial ATA izboljšujejo delovanje poslovnih računalnikov HP tako, da s
pogoni velike zmogljivosti, ki ponujajo vrhunsko zanesljivost in delovanje,
omogočajo tehnologije, s katerimi izpolnite svoje naraščajoče zahteve po
pomnilniku. Trdi diski HP Serial ATA 6,0 Gb/s omogočajo hitrosti prenosa podatkov
do 6 Gb na sekundo in tako podvojijo hitrost vmesnika glede na trde diske SATA 1,5
Gb/s.
Številka izdelka: QK554AA

3-leta naslednji delovni
dan na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni
dan, ki ga bo opravil pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti
na daljavo.

Številka izdelka: U6578E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions

Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

