HP Elite 7500 Microtower Bilgisayar
Hayranlık uyandıran seviyeye yükseltin
Beats Audio™ ile performans, tarz ve genişletilebilirlik sunmak üzere tasarlanan küçük ölçekli işletme
bilgisayarı.

HP, Windows ürününü önerir.
Son teknoloji bilgi işlem

Hemen yararlanabileceğiniz üretkenlik

bir bilgisayara sahip olmak istersiniz. HP Elite 7500, günümüzdeki grafik yönünden zengin

kapasitededir. Çeşitli optik sürücüler ve sabit sürücüler ile 16 GB'ye kadar bellek

ve yoğun işlem içeren uygulamalar için ihtiyacınız olan yüksek performansı sağlayacak

yapılandırmaları gibi yapılandırma seçeneklerine sahiptir2. Çift sabit sürücü, varlıklarınızı

şekilde tasarlanmıştır ve yeni şık tasarımı tüm ev ofisi ve küçük işletme ortamlarına

otomatik olarak yedekleyecek ve koruyacak şekilde bir RAID yapılandırmasında kullanılabilir.

Küçük işletmenizin bilgi işlem ihtiyaçları bir tıklatmayla değişebilir. Güncelliğini kaybetmeyen

uyumludur.

Bugün ve yarının teknolojisi

3. Nesil Intel® Core™ i3, Core i5 veya Core i7 işlemciler1, kullanmanız gerekebilecek en
talepkar uygulamaların bazıları için en yüksek hızları sunar ve birden çok çekirdek sağlar.

HP Elite 7500, istediğiniz her tür özelliği, yoğunluğu önemli olmadan, taşıyabileyecek

Ayrıca, HP Power Assistant3 gibi önceden yüklenmiş yazılımlarla kutudan çıkar çıkmaz
etkisini gösterecek bir bilgisayara sahip olursunuz.

İşletmenize güç katın

Beats Audio™ ile HP, müzisyenlerin ve yapımcıların stüdyoda oluşturduğu tüm sesleri ortaya

Güçlü Intel H67 Express Yonga Seti ile uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bir bilgisayara

çıkaran bir ses sistemi oluşturmuştur. Yüksek, alçak ve zor duyulan ara sesleri hiç olmadığı

sahip olursunuz.

kadar rahat bir şekilde duyabilirsiniz.

Esneklik parmak uçlarınızda

Dört bellek yuvası, PCI Express yuvaları, dahili ve harici sürücü yuvaları içeren HP Elite 7500
Microtower İş Bilgisayarı, özelleştirilebilecek ve genişletilebilecek şekilde tasarlanmıştır.
Verilerin boyutu neyse odur ve dosyalarınız küçülmez. USB 3.0 bağlantı noktaları, yeni
kullanım şekline ve geliştirilmekte olan daha büyük aygıtlara uygun olarak USB 2.0'dan daha
yüksek aktarım hızları sunar.
Genişletilebilirlik düzeyi yüksek olan HP Elite 7500 Microtower, çok çeşitli alan ve
yapılandırma gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Parlak kaplama ve
yuvarlatılmış köşelere sahip yeni şık tasarımı oldukça gösterişlidir.

Ayrıca, HP Elite 7500, zamanınızı yalnızca en önemli şeye, yani işinize odaklanarak
geçirebilmeniz amacıyla işletme düzeyinde hizmet ve destek sunar.
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HP, Windows ürününü önerir.

Form faktörü

Microtower

İşletim Sistemi

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Işlemci

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

Yonga kümesi

Intel® Z75 Express

Bellek

En fazla 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Bellek yuvaları: 4 DIMM

Dahili Depolama

500 GB, en fazla 2 TB, SATA (7200 dev./dk.)
128 GB, SATA Katı Hal Sürücüsü

Çıkartılabilir ortam

SATA SuperMulti DVD yazıcı

Grafik

Intel HD Grafik; 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)

Ses

Yüksek Tanımlı Ses (tüm bağlantı noktaları stereodur)

İletişim

Tümleşik Realtek 8111E Gigabit Ethernet Denetleyici; Kablosuz NIC 802.11 b/g/n 1x1 mini Kart

Genişletme Yuvaları

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 mini PCIe; 1 Adet 15'i Bir Arada Ortam Kartı Okuyucusu

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 ses girişi; 1 ses çıkışı; 1 DVI-D; 1 DVI-I; 1 kulaklık; 1 RJ-45; 2 mikrofon girişi

Giriş Cihazı

HP USB Value Klavye
HP USB Optik Fare

Yazılım

Önceden Yüklenmiş Microsoft Office 2010 Home ve Business (tam Office 2010 yazılım paketinin etkinleştirilmesi için Ürün Anahtarı satın alınması gerekir) (isteğe bağlı); Önceden
Yüklenmiş Microsoft Office 2010 Professional (tam Office 2010 yazılım paketinin etkinleştirilmesi için Ürün Anahtarı satın alınması gerekir) (isteğe bağlı)

Güvenlik

Küçük ve Orta ölçekli işletmelere yönelik HP ProtectTools Security Suite; SATA bağlantı noktasını devre dışı bırakma (BIOS üzerinden); Sürücü kilidi; Çıkarılabilir ortam
yazma/önyükleme kontrolü; Açılış parolası (BIOS üzerinden); Kurulum parolası (BIOS üzerinden); Kasa kilidi ve kablo kilitleme aygıtı desteği

Boyutlar

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

Ağırlık

9,6 kg'dan başlayan ağırlık
Tam ağırlık yapılandırmaya göre değişir

Güç

300W standart verimlilik, aktif PFC

Geliştirme Çözümleri

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 mini PCIe; 1 Adet 15'i Bir Arada Ortam Kartı Okuyucusu İki 13,3 cm (5,25 inç) İki 8,9 cm (3,5 inç)

Garanti

1-1-1 standart garanti dahil, HP Hizmetleri tarafından korunmaktadır. Hüküm ve koşullar ülkeye ve/veya İşletme Modeline göre farklılık gösterebilir.

1 Birden Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64 bit bilgisayar işlemleri,

Intel® 64 mimarisi için etkinleştirilmiş işlemci, yonga kümesi, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalarına sahip bir bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisi özellikli BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma dahil).
Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in kullandığı ürün numaralandırma sistemi daha yüksek performansı gösteren bir ölçü değildir.
2 Maksimum bellek kapasiteleri, Windows 64-bit işletim sistemleri veya Linux varsayılarak hesaplanmıştır. Windows 32-bit işletim sistemleriyle, 3 GB'nin üstündeki bellek miktarı, sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle tamamen kullanılabilir
olmayabilir.
3 HP Power Assistant, sistem enerji gereksinimlerinin yönetimini geliştirir ve kullanıcıların güç tüketimlerini kontrol altına alarak çevre üzerindeki etkilerini azaltmalarına olanak sağlar. Enerji ve maliyet hesapları tahminidir. Sonuçlar; kullanıcının
sağladığı bilgiler, PC'nin farklı güç durumlarında (açık, bekleme, hazırda bekleme, kapalı) olduğu zamanlar, PC'nin pille veya AC gücüyle çalıştığı zamanlar, donanım yapılandırması, değişken elektrik değerleri ve hizmet sağlayıcısı gibi
değişkenlere bağlı olarak farklı olabilir. HP müşterilere, HP Power Assistant tarafından bildirilen bilgileri yalnızca referans için ve çevre üzerindeki etkiyi doğrulamak üzere kullanmalarını önerir. Çevre ile ilgili hesaplamalar www.epa.gov/egrid/
adresindeki ABD EPA eGrid 2007 verilerine göre yapılmıştır. Bölgesel sonuçlar farklılık gösterebilir. Microsoft Windows gerektirir.

© Telif Hakkı 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin
garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bütün özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın
alınmış donanım gerektirebilir. Ayrıntılar için http://windows.microsoft.com/tr-TR/ adresine bakın. Intel, Core ve Pentium, Intel Corporation veya ABD ile diğer
ülkelerdeki iştiraklerinin tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/desktops
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HP, Windows ürününü önerir.

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Sanal Odalar (bir görüşmede en
fazla 15 kişi) Lisansı

Ekip toplantıları, müşteri brifingleri ve eğitim etkinliklerine, uygun tek bir çevrimiçi yerde ev sahipliği yapmak için Internet
erişimi olan her yerden bağlanın.

HP İnce USB Güçlendirilmiş Hoparlörler

USB bağlantı noktasından çalıştırılan ince HP hoparlörleri, şirket kullanıcıları için mükemmel bir stereo hoparlör çözümü
sağlayan zengin ve yüksek kaliteli bir ses üretir.

Ürün numarası: WF723A

Ürün numarası: KK912AA

HP Business Dijital Mikrofonlu Kulaklık

HP Business Dijital Mikrofonlu Kulaklık, rahatlığı ve hafifliği sayesinde çağrı merkezleri, yoğun telefon görüşmeli işler veya
masanızda çalışırken günlük kullanım için mükemmel bir kulaklıktır. Başın üstünde kalan esnek bölüm, yumuşak bir dolgu, tam
boy deri kulaklıklar ve monte edilmiş bir mikrofon kolu içerir.

Ürün numarası: QK550AA

HP Kablosuz Klavye ve Fare

HP Kablosuz Klavye ve Kablosuz Fare parmaklarınızın altında gelişmiş işlevsellik ve kullanım kolaylığı sunar. Akılcı bir ortamda
bir araya getirilmiş kablosuz klavye, kablosuz fare ve USB kablosuz alıcı ile kabloları saklamaya son verin ve ferah bir çalışma
alanı sağlayın.

Ürün numarası: QY449AA

HP USB 1000dpi Lazer Fare

En son lazer algılama teknolojisi için sade ve şık tasarımlı bir HP USB 1000dpi Lazer Fare ile hızlı ve doğru lazer izleme elde
edin.

Ürün numarası: QY778AA

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın

Ürün numarası: U6578E

© Telif Hakkı 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin
garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bütün özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın
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