HP Elite 7500 mikrotorony számítógép
Bővítsen elképesztő teljesítményre
Beats Audio™ hangrendszerrel ellátott, teljesítményhez, stílushoz és bővíthetőséghez tervezett
kisvállalati számítógép.

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.
A legkorszerűbb számítástechnika

Azonnali termelékenység

olyan számítógépre van szüksége, amely lépést tud tartani ezekkel. A HP Elite 7500

konfigurációs lehetőségek sokféle optikai meghajtót és merevlemezt, valamint akár 16

egyaránt biztosítja a mai, intenzív feldolgozást és grafikát igénylő alkalmazásokhoz

GB-os memóriakonfigurációkat is tartalmaznak2. Az automatikus biztonsági mentés és az

szükséges nagy teljesítményt, illetve az otthoni irodai és kisvállalati környezetnek megfelelő

adatok védelme érdekében a merevlemezek párosával RAID konfigurációba szervezhetők.

elegáns dizájnt.

Számos szoftvert, így a HP Power Assistant3 alkalmazást is előre telepítettük, így a

Technológia, mely a mai és jövőbeni igényeket is
kielégíti

számítógépet csak ki kell csomagolnia, és már használhatja is.

processzormagot biztosítanak a bármikor futtatandó legnagyobb igényű egyes

teszi, hogy a zenét a zenészek és producerek által tökélyre fejlesztett hangminőségben

Az Ön kisvállalati számítástechnikai igényei egy egérkattintásra megváltozhatnak. Ezért

A 3. generációs Intel® Core™ i3, Core i5 vagy Core i7 processzorok1 csúcssebességet és több
alkalmazások számára. A processzorok és a nagy teljesítményű Intel H67 Express

A HP Elite 7500 funkcióválasztéka a legmagasabb igényeknek is kiválóan megfelel A

A vállalkozás felpörgetése

A Beats Audio™ technológiával a HP egy olyan hangrendszert alkotott meg, amely lehetővé
hallgassa. A magas és a mély hangok és a közbeeső finom részletek eddig sose hallott

lapkakészlet kombinációja kedvező árú és teljesítőképes számítógépet eredményez.

minőségben szólalnak meg.

Kiváló rugalmasság

idejüket a legfontosabbra – a vállalkozásukra – összpontosíthatják.

A négy memóriafoglalatot, PCI Express bővítőhelyeket, belső és külső meghajtórekeszeket
tartalmazó HP Elite 7500 mikrotorony kivitelű üzleti számítógépet a testre szabhatóság és
a bővíthetőség figyelembe vételével tervezték.
Az adatok vannak a középpontban és az Ön fájljai sem lesznek kisebbek. Az USB 3.0 portok
az USB 2.0 portoknál nagyobb átviteli sebességet biztosítanak, hogy megfeleljenek az új
felhasználás és a fejlesztés alatt álló nagyobb eszközök számára.
A széleskörűen bővíthető HP Elite 7500 mikrotorony sokféle hely- és konfigurációs igénynek
is megfelel. Az új, elegáns dizájn fényes kivitele és lekerekített sarkai felhívják magukra a
figyelmet.

Ezenfelül, a HP Elite 7500 üzleti szintű szolgáltatást és támogatást kínál, így a felhasználók

HP Elite 7500 mikrotorony számítógép

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Helyigény

Mikrotorony

Operációs rendszer

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Processzor

Intel® Core™ i7-2600 Intel HD Graphics 2000 kártyával (3,40 GHz, 8 MB gyorsítótár, 4 mag); Intel® Core™ i5-3570 Intel HD Graphics 2500 kártyával (3,40 GHz, 6 MB gyorsítótár, 4
mag); Intel® Core™ i5-3470 Intel HD Graphics 2500 kártyával (3,20 GHz, 6 MB gyorsítótár, 4 mag); Intel® Core™ i5-2500 Intel HD Graphics 2000 kártyával (3,30 GHz, 6 MB
gyorsítótár, 4 mag); Intel® Core™ i5-2400 Intel HD Graphics 2000 kártyával (3,10 GHz, 6 MB gyorsítótár, 4 mag); Intel® Core™ i3-2120 Intel HD Graphics 2000 kártyával (3,30 GHz, 3
MB gyorsítótár, 2 mag)

Lapkakészlet

Intel® Z75 Express

Memória

Legfeljebb 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Memória bővítőhelyek: 4 DIMM

Belső tárolás

500 GB, legfeljebb 2 TB, SATA (7200 f/p)
128 GB, SATA félvezető-alapú meghajtó

Cserélhető hordozók

SATA SuperMulti DVD-író

Grafikus rendszer

Intel HD Graphics; 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)

Hangeszközök

Nagy felbontású hangrendszer (az összes port sztereó)

Kommunikáció

Beépített Realtek 8111E Gigabit Ethernet vezérlő; Vezeték nélküli NIC 802.11 b/g/n 1x1 minikártya

Bővítőhelyek

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 mini PCIe; 1 db 15 az 1-ben memóriakártya-olvasó

Portok és csatlakozók

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 hangbemenet; 1 hangkimenet; 1 DVI-D; 1 DVI-I; 1 fejhallgató; 1 RJ-45; 2 mikrofonbemenet

Bemeneti eszköz

HP USB gazdaságos billentyűzet
HP USB optikai egér

Szoftver

Előtelepített Microsoft Office 2010 Home és Business változat (a teljes Office 2010 programcsomag aktiválásához termékkulcsot kell vásárolni) (opcionális); Előtelepített Microsoft
Office 2010 Professional változat (a teljes Office 2010 programcsomag aktiválásához termékkulcsot kell vásárolni) (opcionális)

Adatvédelem

HP ProtectTools biztonsági csomag kis- és középvállalkozások számára; SATA port kikapcsolhatósága (BIOS-on keresztül); Meghajtózár; Cserélhető adathordozó írás- és
betöltésvezérlése; Bekapcsolási jelszó (BIOS-on keresztül); Beállítási jelszó (BIOS-on keresztül); Lakatok és kábelzár eszközök támogatása a házon

Méretek

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

Súly

Kezdő súly: 9,6 kg
A pontos súly a konfigurációtól függ

Áramellátás

300 W-os standard hatásfokú, aktív PFC

Bővítési megoldások

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 mini PCIe; 1 db 15 az 1-ben memóriakártya-olvasó Két 13,3 cm-es (5,25"-es) Két 8,9 cm-es (3,5"-es)

Garancia

A HP Services védelmével, beleértve az 1-1-1 éves alapgaranciát. A garancia feltételei országonként és/vagy üzleti modellenként eltérőek lehetnek.

1 A többmagos technológia célja bizonyos szoftverek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden vásárló és szoftveralkalmazás számára. Az Intel® architektúra 64 bites számítási műveleteihez az

Intel® 64 architektúrához tervezett processzort, chipkészletet, BIOS-t, operációs rendszert, eszköz-illesztőprogramokat és alkalmazásokat magába foglaló számítógépes rendszerre van szükség. Az Intel® 64 architektúrával kompatibilis
BIOS nélkül a processzorok nem működnek (32 bites üzemmódban sem). A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változik. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi.
2 A maximális memóriakapacitás kihasználásához 64 bites Windows vagy Linux operációs rendszer szükséges. A 32 bites Windows operációs rendszereknél a rendszer erőforrás-követelményei miatt a 3 GB feletti memóriatartomány
valószínűleg nem áll teljes mértékben rendelkezésre.
3 A HP Power Assistant magasabb szintre emeli a rendszer energiaszükségleteinek felügyeletét, és lehetővé teszi a felhasználók számára saját energiafogyasztásuk nyomon követését a környezeti terhelés mérséklése érdekében. A
teljesítmény- és költségszámítások becslések. Az eredmények a felhasználó által megadott információktól, a számítógép különféle (bekapcsolt, készenléti, hibernált, kikapcsolt) állapotaiban töltött időtartamtól, az akkumulátoros és hálózati
üzem időtartamától, a hardverkonfigurációtól, a változó áramszolgáltatási díjaktól és az áramszolgáltatóktól függően eltérhetnek. A HP a vásárlóknak azt javasolja, hogy a HP Power Assistant által biztosított információkat csak
tájékoztatásként és a környezetre kifejtett hatás ellenőrzéséhez vegyék figyelembe. A környezetre kifejtett hatásra vonatkozó számítások a www.epa.gov/egrid/ címen elérhető U.S. EPA eGrid 2007 adatokon alapulnak. Az eredmények
régiónként eltérhetnek. Microsoft Windows operációs rendszert igényel.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra
kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A
HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának
kihasználása érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/. Az Intel, a Core és a
Pentium az Intel Corporation vagy leányvállalatai bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok
tulajdona.További tájékoztatás: www.hp.eu/desktops
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HP Elite 7500 mikrotorony számítógép

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP Virtual Rooms (találkozónként
legfeljebb 15 személy) licenc

Csatlakozás internetkapcsolattal bárhonnan, csoportmegbeszélések, ügyféltájékoztatók és oktatások egyetlen, kényelmes
online helyszínen történő megtartásához.

HP vékony, USB-áramellátású
hangszóró

A HP vékony USB-áramellátású hangszórók gazdag, kiváló minőségű hanghatást nyújtanak, ez kitűnő hangszóró-megoldást
jelent az üzleti felhasználók számára.

HP Business digitális fejhallgató

A kényelmes és pillekönnyű HP üzleti digitális headset tökéletes megoldás call centerekbe, sok telefonálást igénylő
munkához, de akár a munkában való alkalmi használathoz is. Igazán kényelmes kivitelű: vékonyan párnázott, valamint teljes
méretű bőr fülhallgatókat és mikrofonkart tartalmaz.

Termékszám: WF723A

Termékszám: KK912AA

Termékszám: QK550AA

HP vezeték nélküli billentyűzet és egér

A HP vezeték nélküli billentyűzet és egér fejlett funkciókat és könnyed használatot helyez a felhasználó keze ügyébe. A
vezeték nélküli billentyűzetet, vezeték nélküli lézeres egeret és USB vezeték nélküli vevőegységet tartalmazó,
környezettudatosan összeállított csomag feleslegessé teszi a vezetékekkel való bíbelődést és rendezett munkafelületet
biztosít.

Termékszám: QY449AA

HP USB 1000dpi lézeres egér

A lézeres érzékelési technológia legújabb vívmányait alkalmazó HP USB 1000 dpi lézeres egér egyszerű, elegáns formában
kínálja a lézeres leképezés sebességét és pontosságát.

Termékszám: QY778AA

3 éves, következő munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a helyszíni javítást,
ha a probléma távolról nem oldható meg

Termékszám: U6578E
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tulajdona.További tájékoztatás: www.hp.eu/hpoptions

4AA4-2161HUE, December 2012

