HP Elite 7500 microtower pc
Upgrade naar fantastisch
Een pc voor kleine bedrijven die hoge prestaties, stijl en uitbreidingsmogelijkheden biedt, plus Beats
Audio™.

HP raadt Windows aan.
De modernste computertechnologie

Direct uit de doos productief

De computerbehoeften van uw bedrijf kunnen met een muisklik veranderen. U zoekt een pc

De HP Elite 7500 doet al het zware werk, ongeacht de gewenste functies en kenmerken.

die u bijhoudt. De HP Elite 7500 biedt u de hoge prestaties die nodig zijn voor processor- en

Configuratieopties omvatten tal van optische drives en vaste schijven en

grafisch-intensieve applicaties en een fraai nieuw design dat in elk thuiskantoor en iedere

geheugenconfiguraties tot 16 GB2. Twee vaste schijven kunnen in een RAID-configuratie

onderneming past.

worden gebruikt om automatisch backups te maken en uw data te beschermen. Dankzij

Technologie voor vandaag en morgen

Intel® Core™ i3, Core i5 of Core i7 3e generatie processoren1 bieden topsnelheden en
meerdere cores voor de meest veeleisende applicaties. In combinatie met de krachtige Intel
H67 Express chipset is deze gunstig geprijsde pc klaar om hoge prestaties te leveren.

Flexibiliteit onder handbereik

voorgeïnstalleerde software zoals HP Power Assistant3 beschikt u over een pc die direct uit
de doos uitstekend werkt.

Geef uw bedrijf een krachtige impuls

Met Beats Audio™ biedt HP een audiosysteem dat het volledige klankspectrum laat horen
dat musici en producers in de studio hebben geperfectioneerd. U hoort de hoge en lage
tonen en alle subtiele nuances daartussen, als nooit tevoren.

HP Elite 7500 microtower business pc, met vier geheugenslots, PCI Express slots, interne en

De HP Elite 7500 biedt bovendien service en support van topklasse, zodat u zich kunt

externe schijfposities, is ontworpen voor aanpassing en uitbreiding.

bezighouden met belangrijke zaken zoals uw bedrijf.

Alles draait om data en bestanden worden zeker niet kleiner. USB 3.0-poorten bieden
hogere overdrachtsnelheden dan USB 2.0, ter ondersteuning van nieuwe toepassingen en
grotere apparaten die worden ontwikkeld.
De uitstekend uitbreidbare HP Elite 7500 microtower voorziet in al uw ruimte- en
configuratiebehoeften. Het elegante nieuwe design met hoogglans finish en ronde hoeken is
gemaakt om gezien te worden.

HP Elite 7500 microtower pc

HP raadt Windows aan.

Model

Microtower

Besturingssysteem

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Processor

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

Chipset

Intel® Z75 Express

Geheugen

Tot 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Geheugenslots: 4 DIMM

Interne opslag

500 GB, tot 2 TB, SATA (7200-rpm)
128 GB, SATA solid-state drive

Verwisselbare media

SATA SuperMulti dvd-writer

Video

Intel HD grafisch systeem; 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)

Audio

High-definition audio (alle poorten zijn stereo)

Communicatie

Geïntegreerd Realtek 8111E Gigabit Ethernet-controller; Wireless NIC 802.11 b/g/n 1x1 mini-kaart

Uitbreidingsslots

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 mini-PCIe; 1 15-in-1 mediakaartlezer

Poorten en connectoren

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 DVI-D; 1 DVI-I; 1 hoofdtelefoon; 1 RJ-45; 2 microfooningangen

Invoerapparaat

HP USB Value toetsenbord
HP USB optische muis

Software

Microsoft Office 2010 Home en Business voorgeladen (een productcode moet worden aangeschaft om de volledige Office 2010 suite te activeren) (optioneel); Microsoft Office 2010
Professional voorgeladen (een productcode moet worden aangeschaft om de volledige Office 2010 suite te activeren) (optioneel)

Beveiliging

HP ProtectTools Security Suite voor kleine en middelgrote bedrijven; SATA-poort uitschakelen (via BIOS); Schijfvergrendeling: Schrijf/opstartcontrole voor verwisselbare media;
Wachtwoord bij opstarten (via BIOS); Configuratiewachtwoord (via BIOS); Ondersteuning voor slot op de behuizing en kabelsloten

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 9,6 kg
Het exacte gewicht is afhankelijk van de configuratie

Voeding

300-Watt standaard efficiency, actieve PFC

Uitbreidingsoplossingen

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 mini-PCIe; 1 15-in-1 mediakaartlezer Twee 13,3-cm (5,25-inch) Twee 8,9-cm (3,5-inch)

Garantie

Ondersteund door HP Services met een 1-1-1 standaardgarantie. Voorwaarden variëren per land en/of model.

1 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Voor 64-bits computergebruik op Intel®-architectuur is

een computer nodig met een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel® 64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64
ondersteunt. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguraties. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
2 Maximum geheugencapaciteit voor Windows 64-bits besturingssystemen of Linux. Met Windows 32-bits besturingssystemen is geheugen boven 3 GB mogelijk niet volledig beschikbaar wegens systeembronvereisten.
3 HP Power Assistant verbetert het beheer van het energieverbruik van het systeem en geeft gebruikers controle over het stroomverbruik om milieuvriendelijker te werken. Berekeningen van energieverbruik en kosten zijn schattingen.
Resultaten variëren afhankelijk van variabelen zoals: door de gebruiker verstrekte informatie, de tijd die de pc in verschillende energiemodi (aan, standby, slaapstand, uit) staat en op batterij- of netstroom draait, hardwareconfiguratie,
stroomtarieven en stroomleverancier. HP adviseert klanten de door HP Power Assistant geleverde informatie alleen ter referentie te gebruiken en de impact op hun omgeving te controleren. Milieuberekeningen zijn gebaseerd op eGrid
2007-data van het Amerikaanse EPA, zoals beschikbaar op www.epa.gov/egrid/. Resultaten variëren afhankelijk van de regio. Microsoft Windows is vereist.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP
producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als
rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van
Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/. Intel, Core en Pentium zijn geregistreerde handelsmerken van Intel
Corporation en haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.Meer

informatie op www.hp.eu/desktops
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
Licentie voor HP Virtual Rooms (tot 15
personen in een vergadering)

U kunt overal waar internettoegang beschikbaar is verbinding maken om teamvergaderingen, klantenbriefings en trainingen
te organiseren in één handige online locatie.

HP thin USB-gevoede luidsprekers

De HP Thin USB-gevoede luidsprekers produceren een rijk geluid van hoge kwaliteit en vormen een ideale stereo
luidsprekeroplossing voor zakelijke gebruikers.

Bestelnr.: WF723A

Bestelnr.: KK912AA

HP Business digitale hoofdtelefoon

De comfortabele, lichtgewicht HP Business digitale hoofdtelefoon is ideaal voor call centers, voor gebruikers met
telefoon-intensief werk of af en toe als u aan uw bureau zit. Het flexibele ontwerp biedt een licht gevoerde hoofdband, grote
lederen oorschelpen en een microfoonarm.

Bestelnr.: QK550AA

HP draadloos toetsenbord en muis

Met het HP draadloze toetsenbord en de draadloze muis heeft u geavanceerde functionaliteit en bedieningsgemak onder
handbereik. Met een draadloos toetsenbord, een draadloze lasermuis en een draadloze USB-ontvanger in één, gebouwd met
oog voor het milieu, zijn er geen kabels te verbergen en heeft u altijd een opgeruimd bureau.

Bestelnr.: QY449AA

HP USB lasermuis, 1000 dpi

De HP USB 1000-dpi lasermuis biedt de snelheid en nauwkeurigheid van lasertracking in een eenvoudig, elegant design en de
nieuwste lasersensortechnologie.

Bestelnr.: QY778AA

3 jaar onsite op de volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door
een door HP gekwalificeerd technicus

Bestelnr.: U6578E
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