HP TouchSmart Elite 7320 All-in-One
Bilgisayar
Çalışmalarınızı şık bir ortamda sürdürün.

Yepyeni HP TouchSmart Elite 7320 İş Bilgisayarı; artırılmış
performans, genişletilebilirlik, hız ve güçle en farklı tarz
gereksinimlerini bile karşılar; Zarif ve modern bir tasarımda
işinizin gerektirdiği her şeye sahiptir.

HP, Windows® 7 ürününü önerir.
Yeni dokunmatik ekranlı bilgi işlemden yararlanın.
Çoklu dokunma özelliklerine sahip tam HD1, 54,6 cm
(21,5 inç) diyagonal geniş ekran, verimliliği artırır. LED
arkadan aydınlatma, görüntülerin her zaman parlak
olmasını sağlamanın yanı sıra enerji tüketimini de
azaltır.
Dokunmatik özellikleri kullanarak birden fazla adımlı
işlemleri kolaylaştırın ve sık kullanılan görevleri daha
doğru ve sezgisel bir şekilde tamamlayın. Pencereleri,
görüntüleri ve belge yapılarını kırpın, yeniden
boyutlandırın ve yeniden düzenleyin.
Geniş görüş açısı ve 0 derece dikey ile 30 derece geri
panel hareketliliği sayesinde birden fazla kullanıcı
parlak, yüksek çözünürlüklü1 ekran ile etkileşimde
bulunabilir.
Performans şimdiye kadar hiç böylesine güzel bir
görünüme sahip olmadı.
Tam HD1, 54,6 cm (21,5 inç) diyagonal geniş LED
arkadan aydınlatmalı ekran, rahat kullanım için kolayca
ayarlanır. Zarif tasarım, müşteriye yönelik alanların
görünümünü zenginleştirir ve tümleşik VESA montaj
sistemi ile duvara, masaya veya başka yüzeylere monte
edilebilir2. Diyagonal LED arkadan aydınlatmalı geniş
ekran rahat kullanım için kolayca ayarlanır. Zarif
tasarım, müşteriye yönelik alanların görünümünü
zenginleştirir ve tümleşik VESA montaj sistemi ile duvara,
masaya veya başka yüzeylere monte edilebilir2.
All-in-one PC tasarımı ve tümleşik kablosuz3 LAN,
entegre donanım ve çevre birimler ile bilgi işlem ayak
izinizi azaltmaya yardımcı olur. Paketi açın, ürünü
yerleştirin, takın ve çalışmaya başlayın.
Müşteri karşılama konumları için mükemmel olup,
içerdiği tümleşik 6'sı bir arada Ortam Kartı Okuyucusu
ile birlikte ince profili, parlak kaplaması ve uygun

şekilde konumlandırılmış bağlantı noktaları ve
konektörleriyle işiniz için eksiksiz bir pakettir.
Kolayca bağlanın ve işbirliği kurun.
Tümleşik masaüstü bilgisayar, 21,5 inç diyagonal tam
HD1 WLED arkadan aydınlatmalı monitör, 2.0 MP web
kamerası4 ve çift mikrofon dizisi5 ile kolayca bağlanın
ve işbirliği kurun.
Dahili web kamerası4 ve mikrofon dizisi kullanarak
ofisteki, şehrin dört bir yanındaki veya dünyanın diğer
ucundaki iş arkadaşlarınızla yüz yüze sohbet edin ve
daha iyi iletişim kurun. Web kamerası4 fotoğraf ve
video klipler çekip anında izlemenize de olanak sağlar.
Tamamen en yeni teknoloji.
Günümüzdeki işlem yoğunluklu ve grafik yönünden
zengin uygulamalar için ihtiyacınız olan performansı
sunacak şekilde tasarlanmıştır. 2. Nesil Intel® Core™ i3
ve i56 işlemciler, çalıştıracağınız en zorlu uygulamaların
bazıları için en yüksek hız ve birden çok çekirdek
özelliklerini sağlar.
Çift yönlü SuperSpeed USB (3.0) bağlantı noktaları,
geliştirilen yeni teknoloji ve aygıtlardan
yararlanabilmeniz amacıyla daha yüksek veri aktarım
hızları ve gelişmiş güç verimliliği sağlar.
Günümüzdeki veri yönünden zengin ortamlarda,
işletmeler mümkün olduğunca yüksek depolamaya
gereksinim duyar. HP TouchSmart Elite 7320, 2 TB7'ye
kadar SATA sabit sürücüler ve İnce Sürücüler8 sunar.
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ÖZELLİKLER
Form faktörü

All-in-one

İşletim Sistemi

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

Işlemci

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

Yonga kümesi

Intel® H61

Çıkartılabilir ortam

İnce Tepsi yüklemeli SuperMulti DVD yazıcı

Grafik

Tümleşik Intel HD Grafik; AMD Radeon HD 6450A MXM (1 GB); AMD Radeon HD 6550A MXM (2 GB)

Ses

Tümleşik IDT 92HD91 Ses (Beats Audio) (Beats Audio, FreeDOS ile birlikte kullanılmaz); tümleşik yüksek performanslı stereo hoparlörler; ses düzeyi ve sessiz düğmesi (seçkin stok tutma
birimlerinde klavye üzerinde); stereo kulaklık jakı; stereo hat çıkışı; iki dahili mikrofonlu, tümleşik 2 MP HD düşük ışıklı web kamerası

İletişim

Tümleşik Realtek RTL8171EH GbE
HP Kablosuz NIC 802.11b/g/n mini kart

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 ses kulaklık jakı; 1 ses hat çıkışı; 1 güç konektörü; 1 RJ-45

Giriş aygıtları

HP USB Standart Hesaplı Klavye
HP USB 2 Düğmeli Optik Kaydırmalı Fare

Yazılım

Önceden Yüklenmiş Microsoft Office 2010 Starter (tam Office 2010 yazılım paketini etkinleştirmek için Ürün Anahtarı satın alınması gerekir); Microsoft Windows Sanal PC – XP; HP Sanal
Çözümler 2011 için Mozilla Firefox; 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 günlük); HP Power Assistant; HP Recovery Manager; HP Vision Donanım Tanılama; HP Support Assistant (HPSA); HP MyRooms
(toplantı başına en fazla 3 kişi); Authentec SimplePass PE (Intel One Time Password destekli)

Güvenlik

Kilit yuvası; KOBİ için HP ProtectTools Security Suite

Boyutlar

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

Ağırlık

10,59 kg'dan başlayan ağırlık

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylıdır. EPEAT® kayıtlı (bulunduğu/desteklendiği yerlerde). Ülkeye göre kayıt durumu için www.epeat.net adresine bakın.

Güç

180 W %87 verimlilikte harici güç kaynağı

Geliştirme Çözümleri

1 adet 6'sı bir arada ortam kartı okuyucusu

Garanti

1-1-1 standart garanti dahil, HP Hizmetleri tarafından korunmaktadır. Hüküm ve koşullar ülkeye ve/veya İşletme Modeline göre farklılık gösterebilir.

1 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
2 Montaj donanımı ayrı olarak satılır.

3 Kablosuz erişim noktası ve Internet erişimi gereklidir.
4 Internet erişimi gereklidir, video konferans yazılımı ürüne dahil değildir.
5 60 günlük Sanal Odalar deneme sürümü dahildir. Internet erişimi gereklidir. Sonradan lisans satın alınmasını gerektirir. Ayrıntılı bilgi için www.rooms.hp.com/freetrial adresine bakın.
6 Intel mimarisinde 64 bit bilgisayar işlemleri, Intel® 64 mimarisi özellikli işlemci, yonga seti, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamaları gerektirir. İşlemciler, Intel 64 mimarisi

özellikli BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma dahil). Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişebilir. Daha fazla bilgi için www.intel.com/info/em64t
adresine bakın. Birden Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından tüm müşteriler veya yazılım uygulamaları
yararlanamayabilir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
7 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem kurtarma yazılımı için 16 GB'ye kadar (Windows 7 için) sistem diski
ayrılmıştır.
8 Telif hakkı korumalı malzemeleri kopyalamayın. Gerçek hızlar farklılık gösterebilir. Çift Katman yeni bir teknolojidir. Çift Katmanlı ortam uyumluluğu bazı ev DVD oynatıcılarında ve
DVD-ROM sürücülerinde büyük ölçüde farklılık gösterir. DVD-RAM'in, 2,6 GB Tek Taraflı/5,2 Çift Taraflı – Sürüm 1.0 Ortamlardan okuyamadığını veya bu ortamlara yazamadığını
unutmayın.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.eu/desktops
© Telif Hakkı 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle
birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da
eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bu sistem, Windows 7 yazılımını yüklemek ve Windows 7 işlevlerinden tam olarak yararlanmak için donanımın yükseltilmesini ve/veya ayrıca yeni donanım satın almayı ve/veya bir DVD sürücüsü
gerektirebilir. Ayrıntılar için bkz. http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ Gelecekte istendiği takdirde yükseltme yapılabilmesi için Windows 7 Professional diski dahil edilmiş olabilir. Bir son
kullanıcının bu sürüm düşürmeye hak kazanabilmesi için, o kullanıcının bir işletme (devlet veya eğitim kurumları dahil) olması gerekir ve yılda aynı özel görüntüye sahip en az 25 müşteri sistemi sipariş
etmesi beklenmektedir.
Intel, Core ve Pentium, Intel Corporation veya ABD ile diğer ülkelerdeki iştiraklerinin tescilli ticari markalarıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP Sanal Odalar (bir
görüşmede en fazla 15
kişi) Lisansı

Ekip toplantıları, müşteri brifingleri ve eğitim etkinliklerine, uygun tek bir çevrimiçi
yerde ev sahipliği yapmak için Internet erişimi olan her yerden bağlanın.

Ürün numarası: WF723A

HP İnce USB
Güçlendirilmiş
Hoparlörler

USB bağlantı noktasından çalıştırılan ince HP hoparlörleri, şirket kullanıcıları için
mükemmel bir stereo hoparlör çözümü sağlayan zengin ve yüksek kaliteli bir ses
üretir.

Ürün numarası: KK912AA

HP Akıllı Kart CCID
Klavye

Ağ yönetiminde, HP Akıllı Kart CCID Klavyesi ile akıllı kart teknolojisi sayesinde
bilgisayarlarınıza ve ağlarınıza izinsiz erişimi önleyerek güvenliğinizi artırın, erişim
yordamlarını basitleştirin ve masrafları azaltın.

Ürün numarası: BV813AA

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

HP Bellek ile Kurumsal PC performansınızı en üst düzeye çıkarın. Belleğinizi
yükselterek, işlemcinizi yükseltmeye gerek kalmadan, uygun bir maliyetle sisteminizin
performansını artırabilirsiniz.

Ürün numarası: VH641AA

HP 500 GB 7200 rpm
SATA (NCQ/Smart IV) 6
Gbps Sabit Sürücü

HP Seri ATA Sabit Sürücüler, artan depolama ihtiyaçlarınızı üstün güvenilirlik ve
performans sunan yüksek kapasiteli sürücülerle karşılama amaçlı teknolojiler
sağlayarak HP İş Amaçlı Bilgisayarların performansını en yükseğe çıkarır. HP Seri
ATA 6,0 Gb/sn Sabit Sürücüler, saniyede 6 Gb'ye varan veri aktarım hızları
sunarak, SATA 1,5 Gb/sn Sabit Sürücülere göre arabirim hızınızı iki katına çıkarır.
Ürün numarası: QK554AA

3 yıl, Sonraki İş Günü
Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde
onarım hizmeti alın.

Ürün numarası: U6578E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions

HP Support Assistant ile bilgisayarınızın en iyi durumda çalışmasını sağlayın, www.hp.eu/supportassistant

