Počítač HP Elite 7500 v provedení
microtower

Pořiďte si to nejlepší

Výkonný, stylový a rozšiřitelný počítač pro malé firmy vybavený systémem Beats Audio™.

Společnost HP doporučuje systém Windows.
Nejmodernější počítačové systémy

Použitelný již po prvním spuštění

okamžikem. Potřebujte počítač, který se umí přizpůsobit. Počítač HP Elite 7500 disponuje

jim vyhoví. Konfiguraci zařízení si můžete sami přizpůsobit díky široké nabídce optických

vysokým výkonem potřebným pro dnešní náročné aplikace bohaté na grafiku a díky svému

jednotek, pevných disků a paměťových modulů (až do 16 GB)2. Dva pevné disky lze nastavit

stylovému vzhledu se hodí do každé domácí kanceláře nebo malého podniku.

do pole RAID a pomocí automatického zálohování tak chránit vaše data. S předinstalovaným

Potřeby kladené vaší společností na počítačové zázemí se mohou změnit každým

Technologie pro dnešek i budoucnost

Procesory Intel® Core™ i3, Core i5 a Core i7 třetí generace1 se vyznačují vysokou rychlostí a i
ty nejnáročnější aplikace na nich poběží díky více jádrům bezproblémově. Díky spojení s
novou čipovou sadou Intel H67 Express získáte výkonné počítačové zázemí za dostupnou
cenu.

Flexibilita na dosah ruky

Díky čtyřem paměťovým slotům, zásuvkám PCI Express a interním i externím pozicím pro
pevné disky lze firemní počítač HP Elite 7500 Microtower kdykoliv v budoucnu přizpůsobit a
rozšířit.
Data jsou dnes mimořádně důležitá a čím víc jich máte, tím větší soubory si potřebujete
ukládat. Porty USB 3.0 mají vyšší přenosovou rychlost než porty USB 2.0, což oceníte
zejména při připojení větších datových úložišť.
Snadno rozšiřitelný počítač HP Elite 7500 Microtower byl navržen tak, aby splňoval většinu
požadavků na rozměry i konfiguraci. Pochlubte se počítačem s novým stylovým designem,
vysoce lesklým povrchem a zaoblenými rohy.

Počítač HP Elite 7500 je připraven na vše, takže ať už budou vaše nároky jakékoliv, dozajista

softwarem, jako je HP Power Assistant3, získáte počítač, který můžete okamžitě využít k
práci.

Zvyšte efektivitu fungování svého podniku

Zvukový systém Beats Audio™ vyvinutý společností HP přináší zvuk v takové kvalitě, v jaké
jej hudebníci a producenti nahráli ve studiu. Systém dokáže přehrát výšky, hloubky i všechny
přechody mezi nimi tak kvalitně jako nikdy předtím.
Počítač HP Elite 7500 nabízí špičkové možnosti servisu a podpory, takže se můžete v klidu
soustředit na to, co je pro vás nejdůležitější – na svou práci.
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Provedení

Provedení microtower

Operační systém

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Procesor

Procesory Intel® Core™ i7-2600 s grafickou kartou Intel HD 2000 (3,40 GHz, 8 MB mezipaměti, 4 jádra); Procesory Intel® Core™ i5-3570 s grafickou kartou Intel HD 2500 (3,40 GHz, 6
MB mezipaměti, 4 jádra); Procesory Intel® Core™ i5-3470 s grafickou kartou Intel HD 2500 (3,20 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra); Procesory Intel® Core™ i5-2500 s grafickou kartou
Intel HD 2000 (3,30 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra); Procesory Intel® Core™ i5-2400 s grafickou kartou Intel HD 2000 (3,10 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra); Intel® Core™ i3-2120 s
grafickou kartou Intel HD 2000 (3,30 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Intel® Z75 Express

Paměť

Max. 16 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Paměťové sloty: 4 sloty DIMM

Interní paměť

500 GB, max. 2 TB, SATA (7 200 ot./min)
128 GB, Jednotky SATA SSD

Vyjímatelná média

Zapisovací jednotka SATA SuperMulti DVD

Grafická karta

Grafická karta Intel HD; AMD Radeon HD 7450 (1 GB); AMD Radeon HD 7570 (2 GB); NVIDIA GeForce GT 520 (1 GB); NVIDIA GeForce GT 530 (2 GB); NVIDIA GeForce GT 545 (3 GB);
NVIDIA GeForce GT 620 (1 GB); NVIDIA GeForce GT 630 (2 GB); NVIDIA GeForce GT 640 (3 GB)

Zvuk

Zvuk ve vysokém rozlišení (všechny porty jsou stereofonní)

Komunikace

Integrovaný adaptér Realtek 8111E Gigabit Ethernet; Integrovaná síťová karta 802.11 b/g/n 1x1 mini

Rozšiřující sloty

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 slot mini PCIe; 1 čtečka mediálních karet 15 v 1

Porty a konektory

2 porty USB 3.0; 4 porty USB 2.0; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 DVI-D; 1 DVI-I; 1 výstup pro sluchátka; 1 RJ-45; 2 vstupy pro mikrofon

Vstupní zařízení

Klávesnice HP USB Value
Optická myš HP pro rozhraní USB

Software

Předinstalovaná sada Microsoft Office 2010 Home and Business (k aktivaci plné verze sady Office 2010 je nutné zakoupit klíč Product Key) (volitelně); Předinstalovaná sada Microsoft
Office 2010 Professional (k aktivaci plné verze sady Office 2010 je nutné zakoupit klíč Product Key) (volitelně)

Zabezpečení

Bezpečnostní sada HP ProtectTools pro malé a střední společnosti; Volitelné zakázání portu SATA (prostřednictvím systému BIOS); Zámek jednotky; Řízení zápisu/spouštění z
vyměnitelných médií; Heslo po zapnutí počítače (prostřednictvím systému BIOS); Heslo pro nastavení (prostřednictvím systému BIOS); podpora pro zámek šasi a zařízení kabelových
zámků

Rozměry

16,5 × 37,3 × 36,5 cm

Hmotnost

Základní hmotnost 9,6 kg
Přesná hmotnost závisí na konkrétní sestavě.

Napájení

Aktivní zdroj PFC 300 W se standardní účinností

Možnosti rozšíření

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 slot mini PCIe; 1 čtečka mediálních karet 15 v 1 Dva 13,3 cm (5,25") Dva 8,9 cm (3,5")

Záruka

Podléhá záruce služeb HP Services, včetně standardní záruky (1 – 1 – 1). Podmínky záruky se mohou lišit podle jednotlivých zemí a pracovních modelů.

1 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace musí nezbytně použitím této technologie získat. K využití 64bitové architektury Intel® je

zapotřebí počítač, jehož procesor, čipová sada, systém BIOS, operační systém, ovladače a aplikace podporují architekturu Intel® 64. Procesory nebudou fungovat bez systému BIOS s podporou architektury Intel® 64 (ani v 32bitovém režimu).
Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí představovat vyšší výkon.
2 Maximální kapacity paměti předpokládají použití 64bitového operačního systému Windows nebo systému Linux. U 32bitových operačních systémů Windows nemusí být paměť větší než 3 GB plně dostupná, neboť je z části využitá
systémovými prostředky.
3 Aplikace HP Power Assistant vylepšuje správu nároků systému na napájení a dává uživatelům přehled o spotřebě energie. Díky tomu mohou činit správná rozhodnutí v oblasti ochrany životního prostředí. Kalkulace napájení a nákladů jsou
přibližné. Skutečné hodnoty se liší v závislosti na různých faktorech, např. informacích poskytnutých uživatelem, době, po kterou se počítač nachází v různých stavech napájení (zapnuto, úsporný režim, hibernace a vypnuto), době, po kterou je
počítač napájen z baterie a po kterou z elektrické sítě, konfiguraci hardwaru, různých kmitočtech elektrické sítě a společnosti zajišťující dodávku elektřiny. Společnost HP doporučuje používat informace poskytnuté nástrojem HP Power
Assistant pouze pro referenci a ověření vlivu na životní prostředí. Kalkulace vlivu na životní prostředí jsou založeny na datech eGrid 2007 americké agentury EPA, která jsou dostupná na stránkách www.epa.gov/egrid/. Výsledky se mohou v
závislosti na oblasti lišit. Vyžaduje systém Microsoft Windows.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky
na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených
informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systémů Windows 8 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ Intel, Core a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA
a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.Více informací na www.hp.eu/desktops
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Licence pro virtuální místnost HP
Virtual Rooms (až 15 osob na jednom
setkání)

Pořádejte týmové schůzky, prezentace pro zákazníky či školení na jediném místě online – odkudkoli, kde máte k dispozici
připojení k internetu.

Reproduktory HP Thin s napájením
z USB

Tenké reproduktory HP napájené přes port USB produkují bohatý, vysoce kvalitní zvuk a jsou velmi vhodné pro profesionální
uživatele.

Digitální firemní náhlavní sada HP

Komfortní a lehká podniková digitální náhlavní souprava HP je skvělou volbou pro call centra, často telefonující pracovníky
i běžné použití při práci za stolem. Je vybavena lehce polstrovaným flexibilním popruhem přes hlavu, koženými sluchátky
v plné velikosti a připevněným ramenem mikrofonu.

Produktové číslo: WF723A

Produktové číslo: KK912AA

Produktové číslo: QK550AA

Bezdrátová klávesnice a myš HP

V podobě bezdrátové klávesnice a myši HP získáte do rukou pokročilé funkce a snadné ovládání. Přestaňte kabely skrývat a
užívejte si přehledného pracoviště díky bezdrátové klávesnici, bezdrátové laserové myši a USB bezdrátovému přijímači v
jednom balení , které bylo sestaveno s ohledem na vaše prostředí.

Produktové číslo: QY449AA

Laserová myš HP USB, 1000 dpi

Zajistěte si rychlost a přesnost laserového snímání v jednoduché a elegantní podobě laserové myši HP USB s rozlišením
1000 dpi představující nejnovější pokrok v technologii laserového snímání.

Produktové číslo: QY778AA

3letá záruka, další pracovní den u
zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti
HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: U6578E
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na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených
informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systémů Windows 8 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
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