Komputer HP Elite 7500 Microtower
Łatwa rozbudowa
Komputer dla małych firm stworzony z myślą o wydajności, stylu i rozbudowie, wyposażony w system
Beats Audio™.

HP zaleca system Windows.
Najwyższa jakość technologii komputerowych

Natychmiastowa gotowość do pracy

myszki. Potrzebujesz komputera, który temu sprosta. Komputer HP Elite 7500 został

konfiguracji obejmują duży wybór napędów optycznych, dysków twardych i konfiguracji

zaprojektowany pod kątem sprostania wysokim wymaganiom we współczesnych

pamięci do maks. 16 GB 2. Dwa dyski twarde mogą zostać skonfigurowane w macierzy RAID

intensywnych zadaniach obliczeniowych i graficznych, a dzięki atrakcyjnemu wyglądowi

w celu automatycznego tworzenia kopii zapasowych i ochrony danych. Zainstalowane

będzie doskonale pasować do każdego biura domowego i każdej firmy.

fabrycznie oprogramowanie, w tym HP Power Assistant 3, sprawia, że ten doskonale

Potrzeby Twojego niewielkiego przedsiębiorstwa mogą się zmienić za jednym kliknięciem

Technologia na dziś i na jutro

Wielordzeniowe procesory Intel® Core™ i3, Core i5 lub Core i7 trzeciej generacji 1 oferują
najwyższą szybkość pracy i obsługę technologii wielordzeniowej nawet w najbardziej

HP Elite 7500 wykona całą pracę bez względu na ilość zainstalowanych funkcji. Opcje

wyposażony komputer zwiększa wydajność pracy zaraz po rozpakowaniu.

Większa wydajność pracy firmy

Technologia Beats Audio™ firmy HP to rozwiązanie, które pozwala odblokować całkowity

wymagających aplikacjach. Razem z potężnym układem Intel H67 Express Chipset tworzy to

potencjał muzyki i słuchać jej tak, jak została nagrana przez producentów i muzyków.

ekonomiczny komputer gotowy do pracy.

Dźwięki wysokie, niskie i subtelne przejścia z niespotykaną do tej pory jakością.

Elastyczność zawsze pod ręką

Wyposażony w cztery gniazda pamięci, gniazda PCI Express, wewnętrzne i zewnętrzne
wnęki na napędy komputer HP Elite 7500 Microtower Business PC został stworzony z myślą
o rozbudowie i dostosowaniu do potrzeb.
Wszystko kręci się wokół danych, a Twoje pliki nie robią się coraz mniejsze. Porty USB 3.0
zapewniają większą szybkość transmisji niż porty USB 2.0, pozwalając sprostać nowym
urządzeniom i nowym typom zastosowań.
Komputer HP Elite 7500 Microtower jest przystosowany do dalszej rozbudowy, zajmuje
mało miejsca i ma niewielkie wymagania konfiguracyjne. Nowy, lśniący wygląd i zaokrąglone
rogi pozwalają cieszyć się wyglądem tego komputera.

Ponadto komputer HP Elite 7500 oferuje możliwość korzystania z usług i pomocy
technicznej dla przedsiębiorstw, dzięki czemu użytkownik może skoncentrować się na
najważniejszych sprawach — działalności firmy.

Komputer HP Elite 7500 Microtower

HP zaleca system Windows.

Obudowa

Mikrowieża

System operacyjny

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Procesor

Intel® Core™ i7-2600 z układem graficznym Intel HD Graphics 2000 (3,4 GHz, 8 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); Intel® Core™ i5-3570 z układem graficznym Intel HD Graphics
2500 (3,4 GHz, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); Intel® Core™ i5-3470 z układem graficznym Intel HD Graphics 2500 (3,2 GHz, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); Intel® Core™
i5-2500 z układem graficznym Intel HD Graphics 2000 (3,3 GHz, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); Intel® Core™ i5-2400 z układem graficznym Intel HD Graphics 2000 (3,1 GHz, 6
MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); Intel® Core™ i3-2120 z układem graficznym Intel HD Graphics 2000 (3,3 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)

Zestaw układów

Intel® Z75 Express

Pamięć

Maksymalnie 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Gniazda pamięci: 4 DIMM

Wewnętrzna pamięć masowa

500 GB, maksymalnie 2 TB, SATA (7200 obr./min)
128 GB, Napęd Solid State SATA

Nośniki wyjmowalne

Nagrywarka DVD typu SuperMulti z interfejsem SATA

Grafika

Karta graficzna Intel HD Graphics; Karta graficzna AMD Radeon HD 7450 (1 GB); Karta graficzna AMD Radeon HD 7570 (2 GB); Karta graficzna NVIDIA GeForce GT 520 (1 GB); Karta
graficzna NVIDIA GeForce GT 530 (2 GB); Karta graficzna NVIDIA GeForce GT 545 (3 GB); Karta graficzna NVIDIA GeForce GT 620 (1 GB); Karta graficzna NVIDIA GeForce GT 630 (2 GB);
Karta graficzna NVIDIA GeForce GT 640 (3 GB)

Karta dźwiękowa

High Definition Audio (wszystkie porty stereo)

Komunikacja

Zintegrowana karta Realtek 8111E Gigabit Ethernet Controller; Bezprzewodowa minikarta sieciowa 802.11 b/g/n 1x1

Gniazda rozszerzeń

1 gniazdo PCIe x16; 3 gniazda PCIe x1; 1 gniazdo mini PCIe; 1 czytnik kart „15 w 1”

Porty i złącza

2 porty USB 3.0; 4 porty USB 2.0; 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 1 port DVI-D; 1 port DVI-I; 1 gniazdo słuchawkowe; 1 port RJ-45; 2 wejścia mikrofonowe;

Urządzenie wejściowe

Klawiatura HP USB Value
Mysz optyczna USB HP

Oprogramowanie

Fabrycznie zainstalowany pakiet Microsoft Office 2010 Home and Business (aktywacja całego pakietu Office 2010 wymaga zakupienia klucza produktu) (opcjonalnie); Fabrycznie
zainstalowany pakiet Microsoft Office 2010 Professional (aktywacja całego pakietu Office 2010 wymaga zakupienia klucza produktu) (opcjonalnie);

Bezpieczeństwo

Pakiet HP ProtectTools Security Suite dla małych i średnich firm; Wyłączanie portu SATA (przez BIOS); Blokada dysku; Sterowanie uruchamianiem z nośników wymiennych i zapisem
na nośnikach wymiennych; Hasło zasilania (przez BIOS); Hasło konfigurowania (przez BIOS); Obsługa blokady obudowy i zamków z kablem

Wymiary

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

Waga

Od 9,6 kg
Rzeczywista masa zależy od konfiguracji.

Zasilanie

Zasilacz 300 W o standardowej sprawności, aktywny stabilizator PFC

Rozszerzenia

1 gniazdo PCIe x16; 3 gniazda PCIe x1; 1 gniazdo mini PCIe; 1 czytnik kart „15 w 1” Dwa 13,3 cm (5,25") Dwa 8,9 cm (3,5")

Gwarancja

Standardowa gwarancja 1-1-1 z serwisem działu usług HP. Warunki gwarancji zależą od kraju i/lub modelu.

1 Technologia wielordzeniowa została zaprojektowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. W zależności od sposobu użytkowania komputera i aplikacji zastosowanie tej technologii może nie przynieść widocznych korzyści.

Rozwiązania 64-bitowe w architekturze firmy Intel® wymagają systemu komputerowego z procesorem, chipsetem, systemem BIOS, systemem operacyjnym, sterownikami urządzeń oraz aplikacjami obsługującymi architekturę Intel® 64.
Procesory nie będą działać (dotyczy to także operacji 32-bitowych) bez systemu BIOS obsługującego technologię Intel® 64. Wydajność zależy od konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej
wydajności.
2 Maksymalna pojemność pamięci w przypadku systemów Windows 64-bitowych lub systemu systemu Linux. Pamięć powyżej 3 GB może nie być dostępna z powodu wymagań systemu Windows 32-bitowego.
3 Oprogramowanie HP Power Assistant rozszerza możliwości zarządzania zapotrzebowaniem systemu na energię i umożliwia użytkownikom kontrolowanie poboru mocy, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko. Wyniki obliczeń
dotyczących kosztów i zużycia energii są wartościami szacunkowymi. Uzyskane wyniki mogą się różnić w zależności od takich zmiennych jak informacje dostarczane przez użytkownika, czas, przez jaki komputer znajduje się w
poszczególnych stanach zasilania (włączony, tryb oczekiwania, hibernacja, wyłączony), czas pracy komputera na akumulatorze lub zasilaczu, konfiguracja sprzętowa, różnice w cenach energii i dostawca mediów. HP zaleca klientom
korzystanie z informacji uzyskanych dzięki oprogramowaniu HP Power Assistant wyłącznie w celach orientacyjnych i sprawdzenie odpowiednich wartości we własnym środowisku. Obliczenia środowiskowe oparto na informacjach z bazy
danych eGrid 2007, którą amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) udostępnia pod adresem www.epa.gov/egrid/. Wyniki uzyskane w poszczególnych regionach mogą się różnić. Wymaga systemu Microsoft Windows.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być
interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
W niektórych edycjach Windows 8 niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może
wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-PL/. Intel, Core i
Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki
towarowe są własnością odpowiednich firm.Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/desktops
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HP zaleca system Windows.

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
HP Virtual Rooms (do 15 osób na 1
spotkaniu) — licencja

Łączność z dowolnego miejsca oferującego dostęp do Internetu zapewnia możliwość prowadzenia spotkań zespołów,
spotkań informacyjnych dla klientów i szkoleń za pośrednictwem jednej, wygodnej lokalizacji dostępnej online.

Głośniki HP z serii Thin Line ze
wzmacniaczem zasilanym przez port
USB

Głośniki ze wzmacniaczem HP Thin USB zapewniają dźwięk wysokiej jakości i stanowią znakomity system stereo dla
pracowników biurowych.

Cyfrowy zestaw słuchawkowy HP
Business

Lekkie i wygodne cyfrowe słuchawki HP Business są idealne do centrów telefonicznych, zadań wymagających częstego
korzystania z telefonu lub typowego użycia podczas pracy przy biurku. Elastyczna konstrukcja nagłowna obejmuje lekką
wyściółkę, pełnowymiarowe nauszniki skórzane i mocowany wysięgnik mikrofonu.

Numer produktu: WF723A

Numer produktu: KK912AA

Numer produktu: QK550AA

Bezprzewodowa klawiatura i mysz HP

Bezprzewodowa mysz i klawiatura HP oferują dostępność zaawansowanych funkcji i łatwość obsługi w zasięgu ręki. Skończ z
chowaniem kabli i odzyskaj swobodne środowisko pracy dzięki bezprzewodowej klawiaturze, bezprzewodowej myszy
laserowej oraz odbiornikowi USB w jednym zestawie – stworzonym z dbałością o środowisko.

Numer produktu: QY449AA

Mysz laserowa HP USB 1000 dpi

Szybkość i precyzja śledzenia laserowego w prostej, eleganckiej myszy laserowej HP USB 1000 dpi, korzystającej z
najnowszych osiągnięć technologii laserowej.

Numer produktu: QY778AA

3 lata, serwis w następnym dniu
roboczym, w miejscu instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w
następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP

Numer produktu: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być
interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
W niektórych edycjach Windows 8 niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może
wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-PL/. Intel, Core i
Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki
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