Počítač HP Elite 7500 Microtower
Úžasná inovácia
Malý pracovný počítač navrhnutý na výkon, štýl a rozšíriteľnosť s technológiou Beats Audio™.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
Špičková práca s počítačom

Mimoriadna produktivita

počítač, ktorý dokáže držať krok. HP Elite 7500 je navrhnutý tak, aby poskytoval vysoký

ktoré potrebujete vykonať. Možnosti konfigurácie zahŕňajú škálu optických jednotiek,

výkon, ktorý potrebujete pre súčasné aplikácie náročné na spracovanie procesov a grafiky a

pevných diskov a pamäťových konfigurácií až do 16 GB2. Duálne pevné disky môžu byť

nový elegantný dizajn sa hodí do ľubovoľnej domácej kancelárie alebo prostredia malého

štruktúrované v konfigurácii RAID tak, aby automaticky zálohovali a chránili dáta. S

Počítačové potreby vášho malého podniku sa môžu meniť kliknutím myši. Potrebujete

podniku.

Technológie pre súčasnosť aj budúcnosť

Procesory Intel® Core™ i3, Core i5 alebo Core i7 tretej generácie1 poskytujú najvyššie
rýchlosti a viacero jadier pre tie najnáročnejšie aplikácie, ktoré kedy budete potrebovať. V

Počítač HP Elite 7500 odvedie ťažkú prácu bez ohľadu na to, aký dlhý je zoznam funkcií ,

predinštalovaným softvérom ako HP Power Assistant3 získate počítač s výbavou, ktorý
zaujme ihneď po vybalení.

Pozdvihnite svoj podnik na novú úroveň

Technológiou Beats Audio™ spoločnosť HP vyvinula zvukový systém, ktorý prinesie všetky

spolupráci s novou výkonnou súpravou čipov Intel H67 Express získate počítač, ktorý je

dokonalé zvuky, ktoré hudobníci a producenti v štúdiu vytvorili, až k vám. Budete počuť

cenovo dostupný a pripravený na výkon.

vysoké, nízke a jemné stredné tóny ako nikdy predtým.

Flexibilita na dosah ruky

Pracovný počítač HP Elite 7500 Microtower zahŕňa štyri zásuvky na pamäť, zásuvky PCI
Express a interné a externé otvory na jednotky a poskytuje možnosti rozšírenia a
prispôsobenia.
Dôležité sú najmä dáta a vaše súbory zaberajú stále viac priestoru. Porty USB 3.0 poskytujú
vyššie prenosové rýchlosti ako USB 2.0, aby udržali krok s novým využitím a väčšími
zariadeniami, ktoré boli vyvinuté.
Vysoko rozšíriteľný počítač HP Elite 7500 Microtower dokáže vyhovieť širokej škále
požiadaviek na priestor a konfiguráciu. Nový elegantný dizajn s veľmi lesklým povrchom a
zaoblenými rohmi je vytvorený na to, aby oslnil.

Počítač HP Elite 7500 navyše poskytuje služby a podporu podnikovej úrovne, takže môžete
lepšie využiť svoj čas a zamerať sa na to najdôležitejšie, na podnikanie.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Vyhotovenie

Microtower

Operačný systém

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Procesor

Intel® Core™ i7-2600 s grafickou kartou Intel HD Graphics 2000 (3,40 GHz, vyrovnávacia pamäť 8 MB, 4 jadrá); Intel® Core™ i5-3570 s grafickou kartou Intel HD Graphics 2500 (3,40
GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá); Intel® Core™ i5-3470 s grafickou kartou Intel HD Graphics 2500 (3,20 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá); Intel® Core™ i5-2500 s
grafickou kartou Intel HD Graphics 2000 (3,30 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá); Intel® Core™ i5-2400 s grafickou kartou Intel HD Graphics 2000 (3,10 GHz, vyrovnávacia
pamäť 6 MB, 4 jadrá); Intel® Core™ i3-2120 s grafickou kartou Intel HD Graphics 2000 (3,30 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Intel® Z75 Express

Pamäť

Maximálne 16 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Pamäťové sloty: 4 DIMM

Vnútorná pamäť

500 GB, maximálne 2 TB, SATA (7 200 ot./min.)
128 GB, Jednotka SATA Solid State

Vymeniteľné médiá

Zapisovačka SATA SuperMulti DVD

Grafika

Grafická karta Intel HD; 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)

Zvuk

Zvuk s vysokým rozlíšením (všetky porty sú stereo)

Možnosti komunikácie

Integrovaný radič Realtek 8111E Gigabit Ethernet; bezdrôtová sieťová karta Mini 802.11b/g/n 1x1

Rozširujúce sloty

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 mini PCIe; 1 čítačka pamäťových kariet 15 v 1

Porty a konektory

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 DVI-D; 1 DVI-I; 1 port na slúchadlá; 1 RJ-45; 2 vstupy na mikrofón

Vstupná jednotka

Klávesnica HP USB Value
Optická myš HP pre rozhranie USB

Softvér

Predinštalovaný balík Microsoft Office 2010 pre podnikateľov (na aktiváciu úplnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kód Product Key) (voliteľné); Predinštalovaný balík
Microsoft Office 2010 Professional (na aktiváciu úplnej verzie balíka Office 2010 je potrebné zakúpiť kód Product Key) (voliteľné);

Zabezpečenie

Súprava zabezpečenia HP ProtectTools pre malé a stredne veľké podniky; zakázanie portu SATA (cez BIOS); zámok Drive L ock; ovládanie zapisovania/spúšťania z odpojiteľných médií;
heslo pri zapnutí (cez BIOS); heslo pre nastavenie (cez BIOS); podpora zámkov šasi a zariadení na zamknutie káblov

Rozmery

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

Hmotnosť

Od 9,6 kg
Presná hmotnosť závisí od konfigurácie

Zdroj

Štandardná účinnosť 300 W, aktívne PFC

Riešenia pre rozšírenie

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 mini PCIe; 1 čítačka pamäťových kariet 15 v 1 Dve 13,3 cm (5,25 palca) Dve 8,9 cm (3,5")

Záruka

Ochrana službami HP Services vrátane štandardnej záruky 1-1-1. Podmienky a ustanovenia sa líšia v závislosti od krajiny a/alebo pracovného modelu.

1 Viacjadrová technológia je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Prínos tejto technológie nemôžu využiť všetci zákazníci ani všetky softvérové aplikácie. 64-bitové spracovanie dát na architektúre Intel® vyžaduje

počítačový systém s procesorom, súpravou čipov, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (vrátane 32-bitovej prevádzky) bez systému BIOS
podporujúceho architektúru Intel® 64. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
2 Maximálne kapacity pamäte predpokladajú 64-bitový operačný systém Windows alebo Linux. S 32-bitovými operačnými systémami Windows nemusí byť dostupná pamäť vyššia ako 3 GB z dôvodu požiadaviek systémových prostriedkov.
3 Aplikácia HP Power Assistant zlepšuje správu energetických požiadaviek systému a umožňuje používateľom kontrolovanou spotrebou energie znižovať vplyv na životné prostredie. Výpočty spotreby a nákladov sú približné. Výsledky sa líšia v
závislosti od rôznych okolností , napríklad od informácií poskytnutých používateľom, časov, počas ktorých je počítač v rozličných stavoch napájania (zapnutý, pohotovostný režim, dlhodobý spánok, vypnutý), časov, počas ktorých je počítač
napájaný z batérie alebo zo siete, konfigurácie hardvéru, rôznych taríf za elektrinu a energetickej spoločnosti. Spoločnosť HP odporúča zákazníkom, aby používali informácie z aplikácie HP Power Assistant iba ako referenciu a na overenie
vplyvu na životné prostredie. Environmentálne výpočty sú založené na údajoch eGrid 2007 americkej organizácie EPA, ktoré je možné nájsť na www.epa.gov/egrid/. Regionálne výsledky sa líšia. Vyžaduje systém Microsoft Windows.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné
záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne
informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text
v tomto dokumente.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať
aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Intel, Core a Pentium sú registrované
ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných
vlastníkov.Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/desktops
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
HP Virtual Rooms (up to 15 people in
one meeting) License

Pripojte sa odkiaľkoľvek s prístupom na Internet a organizujte stretnutia tímu, schôdzky so zákazníkmi školenia na jednom
pohodlnom online mieste.

Tenké reproduktory HP napájané cez
USB

Reproduktory napájané z HP Thin USB zabezpečujú bohatý vysokokvalitný zvuk, ktorý ponúka vynikajúce riešenie setero
reproduktora pre komerčných používateľov.

Náhlavná súprava HP Business Digital

Náhlavná súprava HP Business Digital je pohodlná a ľahká, vďaka čomu je ideálna na použitie v telefonických centrách, pri
práci vyžadujúcej časté telefonovanie alebo príležitostne počas práce pri stole. Flexibilný náhlavný dizajn obsahuje tenké
vypchávky, kožené slúchadlá pokrývajúce celé uši a vstavané rameno mikrofónu.

Číslo produktu: WF723A

Číslo produktu: KK912AA

Číslo produktu: QK550AA

Bezdrôtová klávesnica a myš HP

Bezdrôtová klávesnica a myš HP vám vkladá pokrokovú funkčnosť a ľahkosť používania priamo do dlaní. Prestaňte skrývať
káble a znovu objavte pracovný priestor bez neporiadku pomocou bezdrôtovej klávesnice, bezdrôtovej laserovej myši a
bezdrôtového prijímača USB v jedinom balíku, navrhnutom s ohľadom na životné prostredie.

Číslo produktu: QY449AA

Laserová myš HP USB 1000dpi

Získajte rýchlosť a presnosť laserového sledovania v jednoduchom a elegantnom dizajne tejto laserovej myši HP USB 1000dpi,
ktorá využíva to najnovšie v technológii laserovej detekcie.

Číslo produktu: QY778AA

3-ročná záruka, nasledujúci pracovný
deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u
zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov

Číslo produktu: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné
záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne
informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text
v tomto dokumente.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať
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