HP Elite 7500 mikrotårn-PC
Oppgrader til fantastisk
En PC for små bedrifter som er utformet for ytelse, stil og utvidelsesmuligheter med Beats Audio™.

HP anbefaler Windows.
Moderne databehandling

Produktivitet rett ut av esken

kan holde tritt. HP Elite 7500 er konstruert for å gi deg den høye ytelsen du trenger til

ønsker. Konfigurasjonsalternativer omfatter en rekke optiske stasjoner og harddisker, og

dagens prosessintensive og grafikkrike programmer, og den elegante nye designen glir fint

minnekonfigurasjoner på opptil 16 GB2. To harddisker kan struktureres i en

inn i ethvert hjemmekontor- eller småbedriftsmiljø.

RAID-konfigurasjon for automatisk å sikkerhetskopiere og beskytte tingene dine. Og med

Bedriftens databehandlingsbehov kan endre seg med et museklikk. Du trenger en PC som

Teknologi for i dag og i morgen

Intel® Core™ i3, Core i5 eller Core i7 3. generasjon prosessorer1 sørger for høy hastighet og
flere kjerner til noen av de mest krevende programmene du noen gang trenger å kjøre. I
kombinasjon med det kraftige Intel H67 Express-brikkesettet får du en PC som er rimelig og
klar til å yte.

Fleksibilitet like for hånden

HP Elite 7500 mikrotårn kontor-PC har fire minnespor, PCI Express-spor og interne og
eksterne stasjonsbrønner, og er laget for tilpassing og utvidelse.
Alt handler om data, og filene dine er ikke blitt mindre. USB 3.0-porter gir deg høyere
overføringshastigheter enn USB 2.0 for å matche den nye bruken og større enheter som
utvikles.
Det svært utvidbare HP Elite 7500-mikrotårnet er konstruert for å passe innenfor mange
plass- og konfigurasjonskrav. Den elegante nye designen med høyglanset finish og
avrundede hjørner er ment for å vises frem.

HP Elite 7500 utfører alt det tunge arbeidet uansett hvor omfattende funksjonsliste du

forhåndsinstallert programvare som HP Power Assistant3 får du en PC som gjør inntrykk rett
fra esken.

Gi bedriften et løft

Med Beats Audio™ har HP konstruert et lydsystem som slipper løs alle lydene som musikere
og produsenter har perfeksjonert i studioet. Du hører de høye og lave tonene og de fine
mellomtonene som aldri før.
I tillegg tilbyr HP Elite 7500 service og støtte i forretningsklasse slik at du kan bruke tiden på
det som er viktigst – bedriften din.

HP Elite 7500 mikrotårn-PC

HP anbefaler Windows.

Formfaktor

Mikrotårn

Operativsystem

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Prosessor

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

Brikkesett

Intel® Z75 Express

Minne

Inntil 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Minnespor: 4 DIMM

Internt lager

500 GB, inntil 2 TB, SATA (7200 rpm)
128 GB , SATA SSD-stasjoner

Uttakbare medier

SATA SuperMulti DVD-brenner

Grafikk

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)

Lyd

High Definition-lyd (alle porter er stereo)

Kommunikasjon

Integrert Realtek 8111E Gigabit Ethernet-kontroller; Trådløst NIC 802.11 b/g/n 1x1 minikort

Utvidelsesspor

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

Porter og kontakter

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1 DVI-D; 1 DVI-I; 1 hodetelefon; 1 RJ-45; 2 mikrofoninnganger

Innenhet

HP USB økonomitastatur
HP optisk USB-mus

Programvare

Microsoft Office 2010 Home og Business forhåndslastet (kjøp av produktnøkkel kreves for å aktivere en full Office 2010-pakke) (tillegg); Microsoft Office 2010 Professional
forhåndslastet (kjøp av produktnøkkel kreves for å aktivere en full Office 2010-pakke) (tillegg)

Sikkerhet

HP ProtectTools Security Suite for små og mellomstore bedrifter; Deaktivering av SATA-port (via BIOS); Stasjonslås; Skrive-/oppstartskontroll for flyttbare medier; Oppstartspassord
(via BIOS); Oppsettpassord (via BIOS); Støtte for chassis-hengelås og andre låseenheter

Mål

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

Vekt

Starter på 9,6 kg
Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon

Strøm

300 W standard effektivitet, aktiv PFC

Utvidelsesløsninger

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

Garanti

Beskyttet av HP Services, inkludert en 1-1-1 standardgaranti. Betingelser og vilkår varierer for ulike land og/eller modeller.

1 Multi Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur

krever en datamaskin med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel®
64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
2 Maksimal minnekapasitet forutsetter Windows 64-bits operativsystem eller Linux. Med Windows 32-bits operativsystemer vil ikke alt minne over 3 GB være tilgjengelig på grunn av krav til systemressurser.
3 HP Power Assistant gir bedre styring med systemets strømkrav og gjør det mulig for brukere få kontroll på sitt strømforbruk og på den måten redusere miljøbelastningen. Strømberegninger og kostnadsberegninger er anslag. Resultatene
vil variere med parametere som omfatter informasjon fra bruker, tiden PCen er i forskjellige tilstander (på, ventemodus, dvale, av), tiden PCen går på batteri eller vekselstrøm, maskinvarekonfigurasjon, variable strømpriser og
strømleverandør. HP råder sine kunder til å bruke informasjonen som rapporteres av HP Power Assistant, bare til underretning og til å vurdere miljøpåvirkningen. Miljøberegningene ble basert på amerikanske EPA eGrid 2007-data som finnes
på www.epa.gov/egrid/. Regionale resultater vil variere. Krever Microsoft Windows.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og
-tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for
tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i
Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer. Intel, Core og Pentium er registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets
datterselskaper i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive rettighetsinnehavere.Lær mer på www.hp.eu/desktops
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HP Elite 7500 mikrotårn-PC

HP anbefaler Windows.

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Virtual Rooms-lisens (opptil 15
personer/møte)

Fra hvor som helst med Internett-tilgang kan man koble seg til og arrangere gruppemøter, kundeorienteringer og
kursaktiviteter på ett praktisk, nettbasert sted.

HP tynne USB-drevne høyttalere

HPs slanke USB-drevne høyttalere gir en rik kvalitetslyd som sørger for en utmerket stereohøyttalerløsning for
forretningsbrukere.

Produktnummer: WF723A

Produktnummer: KK912AA

HP Business digitalt hodesett

HP Business digitalt hodesett er komfortabelt og lett, og er perfekt for telefonsentre, telefonintensive jobber eller tilfeldig
bruk mens du arbeider ved skrivebordet. Den fleksible designen med hodebøyle har lett polstrede øretelefoner i lær i full
størrelse og en fast mikrofonbøyle.

Produktnummer: QK550AA

HP trådløst tastatur og trådløs mus

HP trådløst tastatur og mus gir deg avansert funksjonalitet og brukervennlighet like for hånden. Slutt å skjule kabler og få
tilbake et ryddig arbeidsområde med trådløst tastatur, trådløs optisk mus og trådløs USB-mottaker i én pakke – alt produsert
med tanke på miljøet.

Produktnummer: QY449AA

HP USB 1000 dpi lasermus

Få lasersporingens hastighet og presisjon i en enkel, elegant design med HP USB 1000 dpi lasermus – med det siste innen
lasersensorteknologi.

Produktnummer: QY778AA

3 år, neste virkedag på stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke
kan løses eksternt

Produktnummer: U6578E
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