HP Elite 7500 microtower pc
Opgradér til det utrolige
En pc til mindre virksomheder med Beats Audio™, der er udviklet til at levere høj ydeevne, stil og mulighed
for udvidelse.

HP anbefaler Windows.
State-of-the-art it

Klar til brug ved levering

Med HP Elite 7500 får du den høje ydeevne, du har brug for til nutidens krævende og

ønsker. Konfigurationsmulighederne omfatter en række forskellige optiske drev og

grafiktunge programmer, og det smarte nye design passer flot ind i hjemmekontoret eller i

harddiske og hukommelseskonfigurationer op til 16 GB2. To harddiske kan struktureres i en

virksomheden.

RAID-konfiguration, så de automatisk sikkerhedskopierer og beskytter dine data. Og med

Teknologi til i dag og i morgen

forudinstalleret software som HP Power Assistant3 får du en pc, der er klar til brug med det

hastigheder og flere kerner til nogle af de mest krævende programmer, du nogensinde vil få

Giv virksomheden et boost

Dine behov kan ændres med et klik med en mus. Du har brug for en pc, der kan følge med.

Intel® Core™ i3, Core i5 eller Core i7 tredje generations processorer1 sikrer blændende
behov for. Sammen med det stærke nye Intel H67 Express-chipsæt får du en virkelig stærk

HP Elite 7500 gør alt det hårde arbejde, uanset hvor omfattende en liste med funktioner du

samme.

Med Beats Audio™ har HP bygget et lydsystem, der får musikken til at lyde, som musikerne

pc, der samtidig er til at betale.

og produceren havde tænkt sig. Høje toner, lave toner og alt derimellem.

Fleksibilitet lige ved hånden

Desuden fås HP Elite 7500 med service og support til virksomheder, så du kan bruge din tid

Med fire hukommelsespladser, PCI Express-pladser, interne og eksterne drevpladser, er HP
Elite 7500 Microtower-pc udviklet til brugertilpasning og udvidelse.
Data er det, det hele drejer sig om, og dine filer bliver ikke mindre. USB 3.0-porte giver dig
hurtigere overførselshastigheder end USB 2.0 for at kunne opfylde de nye krav til forbrug
og de større enheder, der bliver udviklet.
HP Elite 7500 Microtower passer ind de fleste steder og opfylder de fleste
konfigurationskrav. Der bliver lagt mærke til det smarte nye design med højglansfinish og
afrundede hjørner.

på at fokusere på det vigtigste – din virksomhed.

HP Elite 7500 microtower pc

HP anbefaler Windows.

Formfaktor

Microtower

Operativsystem

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Processor

Intel® Core™ i7-2600 med Intel HD-grafikkort 2000 (3,40 GHz, 8 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i5-3570 med Intel HD-grafikkort 2500 (3,40 GHz, 6 MB cache, 4 kerner); Intel®
Core™ i5-3470 med Intel HD-grafikkort 2500 (3,20 GHz, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i5-2500 med Intel HD-grafikkort 2000 (3,30 GHz, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™
i5-2400 med Intel HD-grafikkort 2000 (3,10 GHz, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i3-2120 med Intel HD-grafikkort 2000 (3,30 GHz, 3 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Intel® Z75 Express

RAM

Op til 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Hukommelsessokler: 4 DIMM

Internt lager

500 GB, op til 2 TB, SATA (7200 o/m)
128 GB, SATA Solid State-drev

Flytbare medier

SATA SuperMulti dvd-brænder

Grafik

Intel HD-grafik; 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)

Lyd

High Definition-lyd (alle porte er stereo)

Kommunikation

Integreret Realtek 8111E Gigabit Ethernet-controller; Trådløs NIC 802.11 b/g/n 1 x 1 minikort

Udvidelsessokler

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 mini-PCIe; 1 15-i-1-mediekortlæser

Porte og stik

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 DVI-D; 1 DVI-I; 1 hovedtelefon; 1 RJ-45; 2 mikrofonindgange;

Inputenhed

HP Value USB-tastatur
HP Optisk USB-mus

Software

Microsoft Office 2010 Home og Business er indlæst (kræver køb af produktnøgle for at aktivere den fulde Office 2010-pakke) (tilbehør); Microsoft Office 2010 Professional er indlæst
(kræver køb af produktnøgle for at aktivere den fulde Office 2010-pakke);

Sikkerhed

HP ProtectTools Security Suite til små og mellemstore virksomheder; Deaktivering af SATA-porte (via BIOS); Drevlås; Skrive/boot-kontrol for udtageligt medie; Adgangskode ved start
(via BIOS); Adgangskode ved opsætning (via BIOS); Understøtter kabinethængelåse og kabellåsenheder

Mål

16,5 x 37,3 x 36,5 cm

Vægt

Fra 9,6 kg
Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen

Strøm

Standardeffektivitet på 300 watt, aktiv PFC

Udvidelsesløsninger

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 mini-PCIe; 1 15-i-1-mediekortlæser To 13,3 cm (5,25") Et 8,9 cm (3,5")

Garanti

Omfattet af HP Services, herunder en 1-1-1 standardgaranti. Vilkår og betingelser varierer fra land til land og/eller fra Business model til Business model.

1 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. 64-bit-databehandling på Intel®-arkitektur kræver et computersystem

med processor, chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og programmer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydelsen
afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydelse,
2 Den maksimale hukommelseskapacitet gælder for 64-bit Windows-operativsystemer eller Linux. For 32-bit Windows-operativsystemer vil al hukommelse over 3 GB muligvis ikke være tilgængelig på grund af
systemressourcebegrænsninger.
3 HP Power Assistant giver bedre styring af systemenergikrav og gør det muligt for brugerne at få kontrol med strømforbruget, så indvirkningen på miljøet kan reduceres. Strøm- og omkostningsberegninger estimeres. Resultatet vil afhænge
af variabler, som omfatter oplysninger fra brugeren, hvor lang tid pc'en er i andre strømtilstande (tændt, standby, dvale, slukket), hvor lang tid pc'en bruger batteri eller strøm, hardwarekonfiguration, variable eltakster og leverandør. Det
tilrådes kun at bruge de oplysninger, der fås via HP Power Assistant, som reference og til at vurdere indflydelsen på miljøet. Miljømæssige beregninger er baseret på U.S. EPA eGrid 2007-data fundet på www.epa.gov/egrid/. Lokale resultater
vil variere. Kræver Microsoft Windows.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i
de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte
funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker er deres respektive ejeres ejendom.Få mere at vide på

www.hp.eu/desktops
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Virtual Rooms (op til 15 personer i
ét møde) licens

Opret forbindelse overalt med internetforbindelse, og afhold gruppemøder, kundebriefings samt undervisning via ét praktisk
online sted.

Tynde HP-højtalere (strøm fra
USB-stik)

De tynde HP højttalere, der får strøm via USB-stikket, giver kvalitetslyd og er en god stereoløsning til forretningsbrugere.

HP Premium digitalt headset

HP Business Digital Headset har et komfortabelt letvægtsdesign, som er perfekt til call-centre, job, hvor man snakker meget i
telefon, eller afslappet brug ved skrivebordet. Det fleksible hovedbøjledesign inkluderer let polstring, læderhøretelefoner i fuld
størrelse og en mikrofonarm.

Produktnummer: WF723A

Produktnummer: KK912AA

Produktnummer: QK550AA

HP Trådløst tastatur og mus

Med et tådløst HP-tastatur og mus får du avanceret funktionalitet og problemfri brug lige ved hånden. Glem alt om at skjule
ledninger og få en arbejdsplads uden kabelrod med et trådløst tastatur, en trådløst lasermus og en trådløs USB-receiver i én
og samme pakke – bygget med miljøet in mente.

Produktnummer: QY449AA

HP USB 1000dpi-lasermus

Nyd godt af lasertrackingens fart og nøjagtighed i et elegant design med HP USB 1000 dpi-lasermusen – det nyeste inden for
laserfølerteknologien.

Produktnummer: QY778AA

3 års service onsite næste hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke kan
løses via fjernsupport.

Produktnummer: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i
de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte
funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker er deres respektive ejeres ejendom.Få mere at vide på www.hp.eu/hpoptions
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