HP Elite 7500 -mikrotorni
Vaikuttava päivitys
Pienyritysten tietokone, suorituskykyä, tyyliä, laajennettavuutta ja Beats Audio™.

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.
Huippuluokan tietojenkäsittelyä

Välitöntä tuottavuutta

Pienyrityksen tietojenkäsittelytarpeet voivat vaihtua yhtä nopeasti kuin hiiren napsautus.

Äärimmäisen laajennettava ja mukautettava HP Elite 7500 suoriutuu raskaistakin töistä.

Tarvitset siis tietokoneen, joka pysyy vauhdissa mukana. HP Elite 7500 tarjoaa korkean

Kokoonpanovaihtoehtoina ovat muun muassa optiset asemat, kiintolevyt sekä jopa 16 Gt:n

suorituskyvyn, jota tarvitaan nykypäivän suoritintehoa vaativiin ja paljon grafiikkaa

muistikokoopanot2. Kahden kiintolevyn järjestelmät voidaan asettaa RAID-kokoonpanoon,

sisältäviin sovelluksiin. Lisäksi uusi virtaviivainen muotoilu sopii hienosti mihin tahansa

joka varmuuskopioi ja suojaa tietojasi automaattisesti. Lisäksi tietokone tekee heti

kotitoimistoon tai pienyritykseen.

kättelyssä vaikutuksen valmiiksi asennetuilla ohjelmistoilla, joihin kuuluu muun muassa HP

Nykyhetkeen ja tulevaisuuteen sopiva tekniikka
Kolmannen sukupolven Intel® Core™ i3-, Core i5- ja Core i7 -suorittimet tarjoavat

Power Assistant3.

Tehosta yrityksesi toimintaa

huippunopeudet ja moniytimisen tehon eräitä vaativimpia sovelluksia varten. Yhdessä

HP:n luoma Beats Audio™ -äänijärjestelmä vapauttaa kaikki äänet, jotka muusikot ja

uuden tehokkaan Intel H67 Express -piirisarjan kanssa käsissäsi on edullinen ja toimintaan

tuottajat ovat studiossa hioneet täydellisyyteen asti. Kuulet korkeat ja matalat äänet sekä

valmis tietokone.

kaiken siltä väliltä täysin uudella tavalla.

Valmis laajennettavaksi

Neljällä muistipaikalla, PCI Express -paikoilla ja sisäisillä ja ulkoisilla kiintolevyasemapaikoilla
varustettu HP Elite 7500 -mikrotorni on suunniteltu mukauttamista ja laajennettavuutta
silmälläpitäen.
Data on tärkeää, ja tiedostojesi koot kasvavat jatkuvasti. USB 3.0 -portit tarjoavat USB 2.0
-tekniikkaa suuremman siirtonopeuden, joka vastaa nykyajan käyttö- ja laitevaatimuksia.
Helposti laajennettava HP Elite 7500 -mikrotornitietokone on tarkoitettu sopimaan
yleisimpiin tiloihin ja kokoonpanoihin. Virtaviivaisen uuden muotoilun kiiltävää pintaa ja
pyöristettyjä kulmia kelpaa esitellä työpöydällä.

HP Elite 7500 -tietokoneen mukana tulevat myös yritysluokan oheispalvelut ja tuki, joten
voit keskittyä rauhassa kaikkein tärkeimpään – liiketoimintaasi.

HP Elite 7500 -mikrotorni

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Koko

Mikrotorni

Käyttöjärjestelmä

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Prosessori

Intel® Core™ i7-2600 -suoritin Intel HD 2000 -näytönohjaimella (3,40 GHz, 8 Mt:n välimuisti, 4 ydintä); Intel® Core™ i5-3570 -suoritin Intel HD 2500 -näytönohjaimella (3,40 GHz, 6
Mt:n välimuisti, 4 ydintä); Intel® Core™ i5-3470 -suoritin Intel HD 2500 -näytönohjaimella (3,20 GHz, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä); Intel® Core™ i5-2500 -suoritin Intel HD 2000
-näytönohjaimella (3,30 GHz, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä); Intel® Core™ i5-2400 -suoritin Intel HD 2000 -näytönohjaimella (3,10 GHz, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä); Intel® Core™ i3-2120
-suoritin Intel HD 2000 -näytönohjaimella (3,30 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä)

Piirisarja

Intel® Z75 Express

Muisti

Enintään 16 Gt 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Muistipaikat: 4 DIMM

Sisäinen tallennustila

500 Gt, enintään 2 Tt, SATA (7 200 k/min)
128 Gt, SATA:n yksitilainen asema

Asemavaihtoehdot

Kirjoitt. SATA SuperMulti DVD -asema

Näyttöominaisuudet

Intel HD -näytönohjain; AMD Radeon HD 7450 (1 Gt); AMD Radeon HD 7570 (2 Gt); NVIDIA GeForce GT 520 (1 Gt); NVIDIA GeForce GT 530 (2 Gt); NVIDIA GeForce GT 545 (3 Gt); NVIDIA
GeForce GT 620 (1 Gt); NVIDIA GeForce GT 630 (2 Gt); NVIDIA GeForce GT 640 (3 Gt)

Ääni

High Definition Audio (kaikki portit ovat stereoportteja)

Tietoliikenne

Sisäinen Realtek 8111E Gigabit Ethernet -ohjain; HP:n langaton NIC 802.11b/g/n 1x1 -minikortti

Laajennuspaikat

1 PCIe x16 -paikka; 3 PCIe x1 -paikkaa; 1 mini-PCIe; 1 15-in-1-muistikorttilukija

Portit ja liittimet

2 USB 3.0 -porttia; 4 USB 2.0 -porttia; 1 äänitulo; 1 äänilähtö; 1 DVI-D; 1 DVI-I; 1 kuulokeliitäntä; 1 RJ-45; 2 mikrofonituloa

Syöttölaite

HP Value -USB-näppäimistö
HP:n optinen USB-hiiri

Ohjelmisto

Esiasennettu Microsoft Office 2010 Home and Business (täyden Office 2010 -ohjelmiston aktivointi edellyttää tuotetunnuksen hankintaa) (valinnainen); Esiasennettu Microsoft
Office 2010 Professional (täyden Office 2010 -ohjelmiston aktivointi edellyttää tuotetunnuksen hankintaa) (valinnainen);

Suojaus

HP ProtectTools -suojausohjelmisto pienille ja keskisuurille yrityksille; SATA-portin poistaminen käytöstä (BIOS); Drive L ock; Siirrettävän tallennusvälineen hallinta
(kirjoitus/käynnistys); Käynnistyssalasana (BIOS); Salasanan asetus (BIOS); Tuki kotelolukoille ja kaapelilukkolaitteille

Mitat

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

Paino

Paino alkaen 9,6 kg
Tarkka paino riippuu kokoonpanosta

Virta

300 W:n vakiohyötysuhde, aktiivinen PFC

Laajennusratkaisut

1 PCIe x16 -paikka; 3 PCIe x1 -paikkaa; 1 mini-PCIe; 1 15-in-1-muistikorttilukija Kaksi 13,3 cm (5,25") Kaksi 8,9 cm (3,5")

Takuu

Tuotetta suojaavat HP:n palvelut, joihin sisältyy 1-1-1-vakiotakuu. Ehdot vaihtelevat maittain ja liiketoimintamalleittain.

1 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää

tietokonejärjestelmää, jonka suoritin, piirilevysarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel 64® -yhteensopivaa
BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suurempaa suorituskykyä.
2 Muistin enimmäiskapasiteetti perustuu oletukseen, että käytössä on 64-bittinen Windows-käyttöjärjestelmä tai Linux. 32-bittisissä Windows-järjestelmissä yli 3 Gt:n muisti ei järjestelmän resurssivaatimusten vuoksi ole välttämättä
kokonaan käytettävissä.
3 HP Power Assistant parantaa järjestelmän energiavaatimusten hallintaa ja virrankulutuksen säätelyä, jotta ympäristön kuormitusta voidaan vähentää. Virrankulutus- ja kululaskelmat ovat arvioita. Tulokset perustuvat muuttujiin, joita ovat
esimerkiksi käyttäjän antamat tiedot, eri virtatilojen käyttöajat (päällä, valmiustilassa, horrostilassa, poissa päältä), akun ja verkkovirran käyttöajat, laitteistokokoonpano, sähkön hinta ja sähköntoimittaja. HP neuvoo asiakkaitaan käyttämään
HP Power Assistant -työkalun tietoja vain viitteellisesti ja tarkistamaan ympäristövaikutuksensa. Ympäristölaskelmat perustuvat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston vuoden 2007 eGrid-tietoihin, jotka ovat nähtävissä osoitteessa
www.epa.gov/egrid/. Tulokset vaihtelevat alueittain. Vaatii Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään
yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän
julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta
kaikkia Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://windows.microsoft.com/fi-FI/ Intel, Core ja Pentium ovat Intel
Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.Lue

lisää osoitteessa www.hp.eu/desktops
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HP Elite 7500 -mikrotorni

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Virtual Rooms (enintään 15 henkeä
yhdessä kokouksessa) -käyttöoikeus

Luo yhteys internetin kautta mistä tahansa ja vedä tiimikokoukset, asiakastapaamiset ja koulutukset yhdessä kätevässä
verkkosijainnissa.

HP Thin USB-kaiuttimet

HP:n ohuet USB-kaiuttimet tuottavat rikkaan äänenlaadun ja ovat erinomainen kaiutinratkaisu yrityskäyttäjille.

HP Business Digital -kuulokkeet

HP:n mukava ja kevyt yrityskuulokemikrofoni sopii niin puhelinpalvelukeskuksiin, paljon puhelimessa puhuville ja
satunnaiseen käyttöön työpöydän ääressä. Joustava pantaosa on kevyesti pehmustettu, täysikokoiset kuulokkeet on
valmistettu nahasta ja mikrofoni on varren päässä.

Tuotenumero: WF723A

Tuotenumero: KK912AA

Tuotenumero: QK550AA

HP:n johdoton näppäimistö ja hiiri

HP:n langaton näppäimistö ja hiiri tuo edistyneet toiminnot sekä käytön helppouden käsiesi ulottuville. Pysäytä piilottaminen
johtojen ja muodostaa yhteyden on siisti toimi tilaa langattoman näppäimistön, langattoman laserhiiren ja langaton USBvastaanotin paketti - luotu ympäristöä ajatellen.

Tuotenumero: QY449AA

HP:n USB-laserhiiri, 1000dpi

Hanki lasertekniikan nopeuden ja tarkkuuden yksinkertaisessa ja tyylikäs kannettava, jossa on HP:n USB- laserhiiri - 1 000
dpi:n uusimpia lasertunnistustekniikkaa.

Tuotenumero: QY778AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U6578E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään
yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän
julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta
kaikkia Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://windows.microsoft.com/fi-FI/ Intel, Core ja Pentium ovat Intel
Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.Lue lisää
osoitteessa www.hp.eu/hpoptions
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