Řada stolních počítačů HP Compaq Elite
8300 All-in-One
Splňte si své dnešní i budoucí požadavky díky inteligentnímu a výkonnému počítači „vše v jednom“, který je
bohatě vybaven multimediálními funkcemi. Spolu s intuitivním volitelným dotykovým displejem v
úsporném provedení je tento počítač ideální pro kancelářské aplikace a oblasti s vysokým provozem.
Zvyšte svou produktivitu díky nejnovějším počítačovým technologiím a zjednodušte prostředí IT díky
vzdálené správě a zabezpečení podnikové třídy.

Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
Zařízení „vše v jednom“ vše změní

Kontrola všeho vybavení

počítače „vše v jednom“. Zářivý displej s rozlišením Full-HD a úhlopříčkou 58,4 cm (23 palců)

Protect Tools – komplexní sady bezpečnostních řešení integrovaných do hardwaru i

lze nastavit do orientace na výšku či na šířku nebo jej připevnit na zeď – ideální pro kiosky,

softwaru.

haly a stísněné prostory.

Získejte aktualizace diagnostiky, využívejte automatickou obnovu pomocí klíčové funkce

Je na čase využít přednosti dotykové technologie ve vašem podniku. Multidotykové displeje

ochrany HP BIOS. Další funkcí je správa klientů pomocí technologií Intel® Core™ vPro™ a

HP jsou zárukou rychlého a snadného přístupu k důležitým firemním informacím a aplikacím

řešení od společnosti LANDesk Software.

pro zákazníky.

Získejte plný přístup k celému systému prostřednictvím jednoho uzamykatelného panelu

Snižte cestovní výdaje díky volitelnému softwaru HP Virtual Room a překonejte vzdálenost

směřujícího vzad, který umožňuje snadný upgrade a výměnu součástí.

díky volitelné, integrované webové kameře a dvěma mikrofonům.

Maximalizujte vaše investice

Vytvořte ideální prostředí , které bude vyhovovat vašim potřebám, pomocí všestranného

Nalaďte se na mimořádnou kvalitu zvuku pomocí integrované technologie SRS Premium
Sound PRO™ a interních špičkových reproduktorů.

Upravte si úroveň ochrany dat a kontrolujte funkce zavedení počítače pomocí nástrojů HP

Pomozte snížit náklady společnosti díky internímu zdroji napájení s 90% úsporností a
prodlužte životnost počítače pomocí nástroje HP Power Assistant. Je možné řídit typické

Výkon pro firmy

profily napájení , přizpůsobit plány na přepnutí do úsporného režimu a aktivovat S3

Zvyšte svou produktivitu díky výkonným procesorům řady Intel® Core™ vPro™ druhé a třetí

nastavení režimu spánku.

generace a oživte své prezentace díky grafické kartě Intel® HD. Náročnější grafiku můžete

Efektivně plánujte transakce prostřednictvím 15měsíční stability životního cyklu od

podpořit volitelnými samostatnými grafickými kartami MXM.

společnosti HP a sjednoťte operace po celém světě díky globálním skladovým jednotkám ve

Díky technologii Intel® Smart Response získáte pevný disk vybavený mezipamětí s výkonem

více než 145 zemích.

srovnatelným s disky SSD, což se příznivě odrazí na době potřebné ke spuštění počítače

Naší prací je zajištění vaší pohody. Spolehněte se na oceňovanou podporu a služby díky

a také na odezvě aplikací.

standardní tříleté omezené záruce nebo si ze služeb HP Care Pack vyberte rozšířené balíčky.

Získejte rychlejší přenos dat pomocí integrovaných portů SuperSpeed USB 3.0 a pohodlný
přístup k zařízením, které váš tým nejčastěji používá, včetně portu DisplayPort pro dva
displeje a volitelného sériového portu.
Pro nejnáročnější pracovní zatížení je možné konfigurovat systém pro podporu až 16 GB díky
technologii paměti DDR3 SDRAM s podporou dvoukanálových paměťových řešení
prostřednictvím dvou slotů SODIMM.
Úložný prostor lze navýšit pomocí několika konfiguracím pevného disku SATA až do kapacity
1 TB nebo pomocí 256GB disku s automatickým šifrováním/disku SSD.
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Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.

Provedení

Multifunkční zařízení

Operační systém

Windows® 7 Ultimate 64
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Basic 32
FreeDOS

Procesor

Procesory Intel® Core™ i7-3770 s grafickou kartou Intel HD 4000 (3,40 GHz, 8 MB mezipaměti, 4 jádra); Procesory Intel® Core™ i5-3570 s grafickou kartou Intel HD 2500 (3,40 GHz, 6
MB mezipaměti, 4 jádra); Procesory Intel® Core™ i5-3470 s grafickou kartou Intel HD 2500 (3,20 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra); Procesory Intel® Core™ i3-3240 s grafickou kartou
Intel HD 2500 (3,40 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesory Intel® Core™ i3-3225 s grafickou kartou Intel HD 4000 (3,30 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesory Intel® Core™
i3-3220 s grafickou kartou Intel HD 2500 (3,30 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesory Intel® Pentium® G640 s grafickou kartou Intel HD (2,80 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Intel® Q77 Express

Paměť

Max. 16 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Paměťové sloty: 2 sloty SODIMM

Interní paměť

250 GB, max. 1 TB, SATA (7 200 ot./min)
max. 256 GB, jednotka SSD SATA s funkcí samošifrování
120 GB, max. 128 GB, Jednotky SATA SSD

Vyjímatelná média

Tenká jednotka DVD-ROM s vkládáním do zásuvky; Tenká zapisovací jednotka SuperMulti DVD s vkládáním do zásuvky

Grafická karta

Integrovaná grafická karta Intel HD: Basic, 2000, 2500 nebo 4000; AMD Radeon 7650A (2 GB)

Zvuk

Integrovaná zvuková karta IDT 92HD91 se softwarem SRS Premium Sound Pro; Vysoce výkonné integrované stereofonní reproduktory; Tlačítka ovládání hlasitosti a ztlumení zvuku;
Zdířka pro stereofonní sluchátka; Vstup pro mikrofon; Stereofonní linkový výstup

Komunikace

Integrovaná síťová karta Intel 82579LM GbE (10/100/1000); Karta bezdrátové sítě HP 802.11 g/n 2x2 mini; Karta bezdrátové sítě Intel 802.11 a/g/n 6205 mini PCIe

Rozšiřující sloty

1 slot mini PCIe x1 s poloviční délkou; 1 čtečka digitálních médií Secure; 1 mSATA; 1 MXM

Porty a konektory

4 USB 3.0; 2 USB 2.0; 2 PS/2; 1 vstup pro mikrofon; 1 výstup pro sluchátka; 1 DisplayPort; 1 zvukový výstup; 1 konektor napájení; 1 RJ-45

Vstupní zařízení

Klávesnice HP Standard (PS/2 nebo USB); Klávesnice HP USB CCID SmartCard (volitelná); Bezdrátová klávesnice HP
Dvoutlačítková optická myš HP s kolečkem (PS/2 nebo USB); Bezdrátová myš HP

Software

Microsoft® Office Starter: aplikace Word a Excel® s omezenými funkcemi a s reklamou. Bez aplikací PowerPoint® a Outlook®. Všechny funkce softwaru vám budou k dispozici po
zakoupení produktu Office 2010; Adobe Flash Player; Hledání Ask; HP Marketplace; Tapeta HP; Microsoft Advantage Program; Microsoft Security Essentials; PDF Complete Corporate
Edition; WinZip Basic; Hledání Yahoo; Bezpečnostní řešení HP ProtectTools

Zabezpečení

Deaktivace portů USB; Kabelový zámek HP (volitelný); Certifikace obecných kritérií , Infineon TPM SLB9635TT1.2 – 3.17 FW; Intrusion Detector; Uzamykatelné přístupové panely;
Možnost montáže na zeď pomocí konzoly VESA; Podpora uzamykatelné desky Nobel L ocking Plate (volitelně od jiného výrobce); Podpora ochranného filtru obrazovky 3M pro
nedotykové modely (volitelně od jiného výrobce)

Rozměry

56,19 x 19,56 x 43,62 cm

Hmotnost

Základní hmotnost 9,85 kg (s dotykovým panelem); Základní hmotnost 9,02 kg (bez dotykového panelu)

Kompatibilita s požadavky na K dispozici jsou konfigurace splňující normu ENERGY STAR®, certifikace EPEAT® je k dispozici v oblastech, kde společnost HP registruje své komerční produkty stolních počítačů.
Informace o stavu registrace ve vaší zemi jsou dostupné na adrese www.epeat.net.
energetickou efektivnost
Napájení

230W interní , 90% účinnost, aktivní korekce účiníku

Možnosti rozšíření

1 slot mini PCIe x1 s poloviční délkou; 1 čtečka digitálních médií Secure; 1 mSATA; 1 MXM Jeden 13,3 cm (5,25") Jeden 8,9 cm (3,5")

Záruka

Podléhá záruce služeb HP Services, včetně standardní záruky (3-3-3). Podmínky záruky se mohou lišit podle jednotlivých zemí a pracovních modelů.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky
na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených
informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systémů Windows 7 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 7. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://windows.microsoft.com/hr-HR/windows7/products/home Intel, Core a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích
dceřiných společností v USA a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.Více informací na

www.hp.eu/desktops
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Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Licence pro virtuální místnost HP
Virtual Rooms (až 15 osob na jednom
setkání)

Pořádejte týmové schůzky, prezentace pro zákazníky či školení na jediném místě online – odkudkoli, kde máte k dispozici
připojení k internetu.

Pevný disk HP 1 TB 7 200 ot./min SATA
(NCQ/Smart IV), 6 Gb/s

Velkokapacitní disky vám umožní maximalizovat výkon firemních počítačů HP a splnit náročné požadavky na úložiště. Pevné
disky Serial ATA (NCQ, Smart IV), 6,0 Gb/s jsou nabízeny v následujících modelech: 2,5”, 7 200 ot./min – 1 TB, 500 GB** a 2,5",
10 000 ot./min – 250 GB** a 500 GB.**

Produktové číslo: WF723A

Produktové číslo: QK555AA

Paměť HP 4 GB PC3-12800 (DDR3 1600 MHz) SODIMM

Maximalizujte výkon svého firemního počítače s pamětí HP. Upgrade paměti je nenákladným způsobem zvýšení výkonu
systému bez nutnosti upgradu procesoru.

Bezdrátová klávesnice a myš HP

V podobě bezdrátové klávesnice a myši HP získáte do rukou pokročilé funkce a snadné ovládání. Přestaňte kabely skrývat a
užívejte si přehledného pracoviště díky bezdrátové klávesnici, bezdrátové laserové myši a USB bezdrátovému přijímači v
jednom balení , které bylo sestaveno s ohledem na vaše prostředí.

Produktové číslo: B4U39AA

Produktové číslo: QY449AA

HP Care Pack: 5 let, další pracovní den
u zákazníka

Získejte pro své zařízení 5letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti
HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku

Produktové číslo: U7899E
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na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených
informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systémů Windows 7 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 7. Podrobnosti naleznete na adrese:
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