Osebni računalnik HP Elite 7500 v ohišju
mikrostolp

Nadgradnja v izjemno

Majhen poslovni računalnik z izvrstnim delovanjem, obliko in razširljivostjo ter funkcijo Beats Audio™.

HP priporoča Windows.
Vrhunsko računalništvo

Takojšnja uporaba

miške. Potrebujete računalnik, ki je kos izzivom. Računalnik HP Elite 7500 je oblikovan tako,

Možnosti konfiguracije vključujejo različne optične pogone in trde diske ter konfiguracije

da vam omogoča vrhunsko delovanje za današnje aplikacije, pri katerih poteka veliko

pomnilnika do 16 GB2. Dva trda diska lahko postavite v konfiguracijo RAID za samodejno

postopkov in so bogate z grafiko, gladka nova oblika pa se lahko vklopi v katero koli domačo

varnostno kopiranje in zaščito svojega dela. S predhodno nameščeno programsko opremo,

pisarno ali okolje malega podjetja.

na primer HP Power Assistant3, dobite računalnik, ki je opremljen tako, da je učinkovit takoj.

Tehnologija za danes in jutri

Dajte zagon svojemu podjetju

hitrosti in več jeder za nekatere od najzahtevnejših aplikacij, ki jih boste uporabljali. Poleg

glasbeniki in producenti izpopolnili v studiu. Visoke, nizke in prefinjene vmesne tone slišite

procesorjev imate na voljo tudi novo vezje Intel H67 Express, tako da imate računalnik, ki je

tako, kot jih do zdaj še niste.

cenovno dostopen in pripravljen na vse izzive.

Poleg tega HP Elite 7500 ponuja vrhunski servis in podporo, tako da se lahko osredotočite

Poslovne računalniške potrebe v majhnem podjetju se lahko spremenijo z enim klikom

Procesorji Intel® Core™ i3, Core i5 ali Core i7 tretje generacije1 brezhibno omogočajo največje

Prilagodljivost na dosegu rok

Poslovni računalnik HP Elite 7500 v ohišju mikrostolp ima štiri reže za pomnilnik, reže za PCI
Express ter notranja in zunanja ležišča za pogone, lahko pa ga tudi prilagajate in razširite.
Najpomembnejši so podatki, vaše datoteke pa se ne zmanjšujejo. Vrata USB 3.0 omogočajo
večje hitrosti prenosa podatkov kot USB 2.0, kar je v koraku z novimi možnostmi uporabe in
večjimi napravami, ki se razvijajo.
Zelo razširljivi računalnik HP Elite 7500 v ohišju mikrostolp ustreza večini prostorskih in
konfiguracijskih zahtev. Gladka nova oblika s svetlečo prevleko in zglajenimi vogali je kot
ustvarjena za to, da bi jo razkazovali.

HP Elite 7500 se uspešno spopada z vsemi nalogami, ne glede na to, koliko funkcij želite.

S funkcijo Beats Audio™ je podjetje HP ustvarilo zvočni sistem, ki ponuja vse zvoke, ki so jih

na tisto, kar je najpomembnejše – svoje delo.

Osebni računalnik HP Elite 7500 v ohišju
mikrostolp

HP priporoča Windows.

Lastnosti oblike

Mikrostolp

Operacijski sistem

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Procesor

Intel® Core™ i7-2600 z grafično kartico Intel HD 2000 (3,40 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Core™ i5-3570 z grafično kartico Intel HD 2500 (3,40 GHz, 6 MB
predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Core™ i5-3470 z grafično kartico Intel HD 2500 (3,20 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Core™ i5-2500 z grafično kartico Intel HD 2000
(3,30 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Core™ i5-2400 z grafično kartico Intel HD 2000 (3,10 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Core™ i3-2120 z grafično kartico
Intel HD 2000 (3,30 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Intel® Z75 Express

Pomnilnik

Največ 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Pomnilniške reže: 4 DIMM

Notranji pomnilnik

500 GB, največ 2 TB, SATA (7200 obr/min)
128 GB, Pogon SATA Solid State Drive

Izmenljivi nosilec podatkov

DVD zapisovalnik SATA SuperMulti

Grafika

Grafična kartica 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)

Zvočna kartica

Zvok visoke ločljivosti (vsa vrata so stereo)

Komunikacije

Vgrajen gigabitni krmilnik Realtek 8111E Ethernet; Brezžični vmesnik NIC 802.11b/g/n 1x1 mini Card

Razširitvene reže

1 kartica PCIe x16; 3 kartice PCIe x1; 1 mini PCIe; 1 bralnik medijskih kartic 15-v-1

Vrata in priključki

2 vrat USB 3.0; 4 vrata USB 2.0; 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 DVI-D; 1 vrata DVI-I; 1 izhod za slušalke; 1 RJ-45; 2 vhoda za mikrofon

Vhodna naprava

Tipkovnica HP USB Value
Optična miška HP USB

Programska oprema

Predhodno nameščena zbirka Microsoft Office 2010 Home and Business (za aktivacijo celotnega paketa Office 2010 je potreben nakup ključa izdelka) (dodatno); predhodno
nameščena zbirka Microsoft Office 2010 Professional (za aktivacijo celotnega paketa Office 2010 je potreben nakup ključa izdelka) (dodatno)

Varnost

Zbirka HP ProtectTools Security Suite za majhna in srednje velika podjetja; Onemogočanje vrat SATA (prek BIOS-a); Zaklep pogona; Nadzor pisanja na izmenljive nosilce podatkov in
zagona z njih; Geslo za vklop (prek BIOS-a); Geslo za nastavitve (prek BIOS-a); Podpora za ključavnice ohišja in naprave za zaklepanje kablov

Mere

16,5x37,3x36,5 cm

Teža

Že od 9,6 kg
Dejanska teža je odvisna od konfiguracije

Napajanje

Standardna učinkovitost 300 W, aktivni PFC

Možnosti razširitve

1 kartica PCIe x16; 3 kartice PCIe x1; 1 mini PCIe; 1 bralnik medijskih kartic 15-v-1 Dva 13,3 cm (5,25") 2 8,9 cm (3,5 palca)

Garancija

Zaščiteno s HP-jevimi storitvami, vključno s standardno garancijo 1-1-1. Garancijski pogoji se lahko razlikujejo glede na državo in/ali poslovni model.

1 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Ni nujno, da bo uporaba te tehnologije koristila vsem uporabnikom oziroma programskim aplikacijam. Za 64-bitno izračunavanje na

arhitekturi Intel® je nujna uporaba računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u, ki ne podpira
arhitekture Intel® 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Učinkovitost delovanja se bo razlikovala glede na nastavitve strojne in programske opreme. Intelov sistem številčenja ni merilo za višjo zmogljivost.
2 Za največjo zmogljivost pomnilnika je potreben 64-bitni operacijski sistem Windows ali Linux. Pri 32-bitnih operacijskih sistemih Windows pomnilnik, večji od 3 GB, morda ne bo na voljo zaradi zahtev sistemskih virov.
3 HP Power Assistant izboljša upravljanje sistemskih zahtev v povezavi z energijo in uporabnikom omogoča, da nadzorujejo porabo energije in tako zmanjšajo škodljiv vpliv na okolje. Izračuni porabe energije in stroškov so okvirni. Rezultati so
odvisni od spremenljivk, kot so: informacije, ki jih vnese uporabnik; čas, ko je računalnik v različnih stanjih (vklopljen, v stanju pripravljenosti, v stanju mirovanja, izklopljen); čas, ko se računalnik napaja iz akumulatorja oziroma je priključen na
zunanje napajanje; konfiguracija strojne opreme; različne tarife za električno energijo in ponudniki storitev. HP strankam priporoča, da informacije, ki jih posreduje orodje HP Power Assistant, uporabljajo zgolj za informativne namene in
izračun okoljske obremenitve. Izračuni okoljske obremenitve temeljijo na podatkih eGrid 2007 Ameriške agencije za varovanje okolja (USEPA), ki so na voljo na naslovu www.epa.gov/egrid/. Rezultati za posamezne regije se razlikujejo.
Zahteva uporabo operacijskega sistema Microsoft Windows.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za
HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega
jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8 sistemi morda
potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/. Intel, Core in Pentium
so registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.Več

informacij na www.hp.eu/desktops
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HP priporoča Windows.

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
HP Virtual Rooms (up to 15 people in
one meeting) License

Povežite se s katerega koli mesta z internetnim odstopom, da lahko gostite sestanke, imate na voljo pregled strank in
usposabljanja na eni lokaciji, ki vam ustreza.

Tanki zvočniki HP z napajanjem prek
USB

HP-jevi tanki zvočniki, ki se napajajo prek vrat USB, imajo bogat in visokokakovosten zvok, zato so odlična stereo rešitev za
poslovne uporabnike.

Slušalke HP Business Digital

Udobne in lahke digitalne slušalke HP Business so primerne za uporabo v klicnih centrih, pri delu, kjer veliko telefonirate, ali
preprosto za uporabo v pisarni. Naglavni obroč je mehko podložen, slušalke polne velikosti pa imajo oblogo iz usnja in ročico z
mikrofonom.

Številka izdelka: WF723A

Številka izdelka: KK912AA

Številka izdelka: QK550AA

Brezžična tipkovnica in miška HP

Z brezžično tipkovnico in miško HP imate napredno funkcionalnost in preprosto uporabo na dosegu prstov. Vaša delovna
površina bo z brezžično tipkovnico, brezžično lasersko miško in brezžičnim sprejemnikom USB lepo urejena. Okoljsko
osveščeno dobite vse tri pripomočke v enem paketu.

Številka izdelka: QY449AA

Laserska miška HP USB 1000 dpi

V tej laserski miški HP USB 1000 dpi preproste in elegantne oblike je najnovejša laserska tehnologija zaznavanja, s katero
delate hitro in natančno.

Številka izdelka: QY778AA

3-leta naslednji delovni dan na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni tehnik
podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo

Številka izdelka: U6578E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za
HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega
jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8 sistemi morda
potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/. Intel, Core in Pentium
so registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.Več
informacij na www.hp.eu/hpoptions
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