HP Elite 7500 Microtower PC
Αναβαθμίστε στο τέλειο
Μικρός επαγγελματικός υπολογιστής σχεδιασμένος για απόδοση, στυλ και επεκτασιμότητα με το Beats
Audio™.

Η HP συνιστά Windows.
Τεχνολογία αιχμής

Παραγωγικός από την πρώτη στιγμή

Χρειάζεστε έναν υπολογιστή που να μπορεί να ακολουθήσει. Ο HP Elite 7300 είναι

διαμόρφωσης περιλαμβάνεται σειρά μονάδων οπτικού και σκληρού δίσκου και

σχεδιασμένος να παρέχει την υψηλή απόδοση που χρειάζεστε για τις σημερινές εφαρμογές

διαμορφώσεις μνήμης έως 16 GB2. Οι μονάδες διπλού σκληρού δίσκου μπορούν να

εντατικής επεξεργασίας και έντονων γραφικών, ενώ η νέα κομψή σχεδίασή του κολακεύει

δομηθούν σε διαμόρφωση RAID για την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και

κάθε επαγγελματικό περιβάλλον.

προστασίας των δεδομένων σας. Τέλος, με τα προεγκατεστημένα προγράμματα

Τεχνολογία για το σήμερα και το αύριο

λογισμικού, όπως το HP Power Assistant3, έχετε στη διάθεσή σας έναν υπολογιστή που

ταχύτητα και πολλαπλούς πυρήνες για μερικές από τις πιο απαιτητικές εφαρμογές που θα

Δώστε νέα πνοή στην επιχείρησή σας

Οι ανάγκες της μικρής σας επιχείρησης αλλάζουν τόσο γρήγορα όσο ένα κλικ στο ποντίκι.

Οι επεξεργαστές Intel® Core™ i3, Core i5 ή Core i7 3ης γενιάς1 προσφέρουν κορυφαία
χρειαστεί να εκτελέσετε. Σε συνδυασμό με τα ισχυρά Intel H67 Express Chipset, έχετε στη

Ο HP Elite 7500 κάνει όλη τη σκληρή δουλειά όσο απαιτητικοί και αν είστε. Στις επιλογές

εντυπωσιάζει.

Με το Beats Audio™, η HP έφτιαξε ένα ηχοσύστημα που "ξεκλειδώνει" τους ήχους που οι

διάθεσή σας έναν οικονομικό υπολογιστή έτοιμο για απόδοση.

μουσικοί και οι παραγωγοί τελειοποίησαν στο στούντιο. Ψηλοί, χαμηλοί και μεσαίοι τόνοι

Η ευελιξία που αναζητούσατε

όπως ποτέ στο παρελθόν.

Με τις τέσσερις υποδοχές μνήμης, τις υποδοχές PCI Express, τις εσωτερικές και εξωτερικές
θέσεις μονάδων, ο επαγγελματικός υπολογιστής HP Elite 7500 Microtower είναι ιδανικός
για διαμόρφωση και επέκταση.
Το σημαντικότερο είναι τα δεδομένα σας, και τα αρχεία σας δεν μπορούν να γίνουν
μικρότερα. Οι θύρες USB 3.0 παρέχουν υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης από τις θύρες USB
2.0 ώστε να καλύπτουν τις νέες ανάγκες και τις μεγαλύτερες συσκευές που
δημιουργούνται.
Ο ιδιαίτερα επεκτάσιμος HP Elite 7500 Microtower ταιριάζει σε πολλούς και διάφορους
χώρους και με τις περισσότερες διαμορφώσεις. Η νέα κομψή σχεδίαση με το
υπερ-γυαλιστερό φινίρισμα και τις στρογγυλεμένες άκρες θα κλέψει τις εντυπώσεις.

Επίσης, ο HP Elite 7500 προσφέρει υπηρεσίες εξυπηρέτησης και υποστήριξης
επαγγελματικού επιπέδου, ώστε να μπορείτε να αφιερώνετε το χρόνο σας στα πιο
σημαντικά θέματα – αυτά που αφορούν την επιχείρησή σας.

HP Elite 7500 Microtower PC

Η HP συνιστά Windows.

Μορφή

Microtower

Λειτουργικό σύστημα

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Επεξεργαστής

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

Chipset

Intel® Z75 Express

Μνήµη

Έως 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Υποδοχές μνήμης: 4 DIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

500 GB, έως 2 TB, SATA (7200 rpm)
128 GB, Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης SATA

Αποσπώμενα μέσα

Μονάδα εγγραφής SATA SuperMulti DVD

Γραφικά

Γραφικά 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)

Ήχος

Ήχος υψηλής πιστότητας (όλες οι θύρες είναι στερεοφωνικές)

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένος ελεγκτής Realtek 8111E Gigabit Ethernet, Κάρτα Wireless NIC 802.11 b/g/n 1x1 mini

Υποδοχές επέκτασης

1 PCIe x16, 3 PCIe x1, 1 mini PCIe, 1 συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων 15 σε 1

Θύρες και υποδοχές

2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 DVI-D, 1 DVI-I, 1 ακουστικών, 1 RJ-45, 2 είσοδοι μικροφώνου

Συσκευή εισόδου

Πληκτρολόγιο HP USB Value
Οπτικό ποντίκι USB HP

Λογισμικό

Προφορτωμένο Microsoft Office 2010 Home και Business (απαιτείται η αγορά κλειδιού προϊόντος για την ενεργοποίηση της πλήρους σουίτας του Office 2010) (προαιρετικά),
προφορτωμένο Microsoft Office 2010 Professional (απαιτείται η αγορά κλειδιού προϊόντος για την ενεργοποίηση της πλήρους σουίτας του Office 2010) (προαιρετικά)

Ασφάλεια

HP ProtectTools Security Suite για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, απενεργοποίηση θυρών SATA (μέσω BIOS), κλείδωμα μονάδας, έλεγχος εγγραφής/εκκίνησης αφαιρούμενων
μέσων, κωδικός εκκίνησης (μέσω BIOS), κωδικός ρύθμισης (μέσω BIOS), υποστήριξη για λουκέτα περιβλήματος και συσκευές κλειδώματος με καλώδιο

Διαστάσεις

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

Βάρος

Από 9,6 kg
Το ακριβές βάρος εξαρτάται από τη διαμόρφωση

Ισχύς

300 W τυπική απόδοση, ενεργό PFC

Λύσεις επέκτασης

1 PCIe x16, 3 PCIe x1, 1 mini PCIe, 1 συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων 15 σε 1 Δύο 13,3 cm (5,25") Δύο 8,9 cm (3,5")

Εγγύηση

Καλύπτεται από τις Υπηρεσίες HP, συμπεριλαμβανομένης της βασικής εγγύησης 1-1-1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή/και το επαγγελματικό
μοντέλο.

1 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η τεχνολογία

64 bit σε αρχιτεκτονική Intel® απαιτεί σύστημα υπολογιστή με επεξεργαστή, chipset, BIOS, λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης συσκευών και εφαρμογές που υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική Intel® 64. Οι επεξεργαστές δεν θα
λειτουργούν (ούτε στα 32 bit) χωρίς BIOS που να υποστηρίζει την αρχιτεκτονική Intel 64®. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί κριτήριο μέτρησης
της απόδοσης.
2 Οι μέγιστες χωρητικότητες μνήμης αναφέρονται σε λειτουργικά συστήματα Windows 64 bit ή Linux. Με τα λειτουργικά συστήματα Windows 32 bit, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όλη η μνήμη άνω των 3 GB λόγω των απαιτήσεων του
συστήματος σε πόρους.
3 Το HP Power Assistant βελτιώνει τη διαχείριση των απαιτήσεων ενέργειας του συστήματος και επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν την κατανάλωση ενέργειας για μειωμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι υπολογισμοί ενέργειας και
κόστους είναι εκτιμήσεις. Τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται βάσει μεταβλητών, όπως οι πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης, ο χρόνος που ο υπολογιστής βρίσκεται σε διάφορες καταστάσεις (ενεργοποίηση, αναμονή, αδρανοποίηση,
απενεργοποίηση), ο χρόνος που ο υπολογιστής λειτουργεί με μπαταρία ή τροφοδοσία AC, η διαμόρφωση του υλικού, οι χρεώσεις ρεύματος και η εταιρεία ηλεκτροδότησης. Η HP συμβουλεύει τους πελάτες να χρησιμοποιούν τα στοιχεία
που αναφέρει το HP Power Assistant για σκοπούς αναφοράς μόνο και για να πιστοποιούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι περιβαλλοντικοί υπολογισμοί βασίζονται στα δεδομένα eGrid 2007 του αμερικανικού φορέα προστασίας του
περιβάλλοντος (ΕΡΑ) που βρίσκονται στη διεύθυνση www.epa.gov/egrid/. Τα αποτελέσματα ποικίλλουν ανά τοποθεσία. Απαιτεί Microsoft Windows.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο
του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα
μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Οι
ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/desktops
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Η HP συνιστά Windows.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
HP Virtual Rooms (up to 15 people in
one meeting) License

Συνδεθείτε από οπουδήποτε μέσω πρόσβασης στο Internet για να πραγματοποιήσετε ομαδικές συσκέψεις, ενημερώσεις
πελατών και εκπαιδευτικά σεμινάρια από μία βολική online τοποθεσία.

Λεπτά ηχεία HP με τροφοδοσία μέσω
USB

Τα ηχεία HP Thin που τροφοδοτούνται μέσω της θύρας USB παράγουν ήχο υψηλής ποιότητας, αποτελώντας μια εξαιρετική
λύση στερεοφωνικών ηχείων για επαγγελματίες χρήστες.

Ψηφιακό σετ ακουστικών-μικροφώνου
HP Business

Άνετα και ελαφριά, τα επαγγελματικά ψηφιακά ακουστικά HP είναι ιδανικά για κέντρα κλήσης, εντατική χρήση τηλεφώνου
ή τυπική χρήση στο γραφείο. Εύκαμπτη σχεδίαση βραχίονα κεφαλής, ακουστικά πλήρους μεγέθους με δερμάτινη επένδυση
και προσαρμοζόμενος βραχίονας μικροφώνου.

Αριθμός προϊόντος: WF723A

Αριθμός προϊόντος: KK912AA

Αριθμός προϊόντος: QK550AA

Ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι HP

Επωφεληθείτε από τη βελτιωμένη λειτουργικότητα και την ευκολία χρήσης που προσφέρουν το ασύρματο πληκτρολόγιο
και ποντίκι HP. Σταματήστε να κρύβετε τα καλώδια και αποκτήστε ξανά έναν ελεύθερο χώρο εργασίας με ασύρματο
πληκτρολόγιο, ασύρματο ποντίκι laser και ασύρματο δέκτη USB σε μία συσκευασία - κατασκευασμένα με γνώμονα το
περιβάλλον.

Αριθμός προϊόντος: QY449AA

Ποντίκι laser USB 1000dpi HP

Απολαύστε την ταχύτητα και την ακρίβεια της ιχνηλάτησης laser με το κομψό ποντίκι laser USB HP 1000dpi που
ενσωματώνει την τελευταία τεχνολογία ιχνηλάτησης laser.

Αριθμός προϊόντος: QY778AA

Τρία έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP
για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.

Αριθμός προϊόντος: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο
του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα
μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Οι
ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/hpoptions
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