HP Compaq Elite 8300 All-in-One desktop
pc-serien
Opfyld virksomhedens behov nu og i fremtiden med en intelligent All-in-One pc, der er konfigureret til
ultrahøj ydeevne og fuld af multimediefunktioner. Implementer intuitivt, valgfri berøring i dette
pladsbesparende design, som er ideelt til virksomhedsprogrammer og områder med stor trafik. Øg
produktiviteten med de nyeste pc-teknologier, og gør dit it-miljø enklere med fjernadministration og
sikkerhed i virksomhedsklassen.

HP anbefaler Windows® 7.
All-in-One ændrer alt

Kontrollér maskinparken

farvestrålende 58,4 cm (23") (diagonalt) fuld HD-skærm til stående eller liggende retning,

Tools, en omfattende portefølje af sikkerhedsfunktioner, der er indbygget i hardware og

eller monter den på væggen – perfekt til kiosker lobbyer og steder med begrænset plads.

software.

Få glæde af berøringsteknologien i din virksomhed. HP's multi-touch-skærme giver nem og

Modtag diagnosticeringsopdateringer, implementer automatisk gendannelse med

hurtig adgang til forretningskritiske oplysninger og programmer, der henvender sig til

forretningskritisk HP BIOS Protection, og fjernadministrere klienter ved hjælp af Intel® Core™

kunder.

vPro™-teknologier og løsninger fra LANDesk Software.

Spar på rejseomkostninger med det valgfri HP Virtual Room, og slå bro over afstanden

Få fuld adgang til hele systemet via et bagudvendt, låsbart panel, der gør det nemt at

ansigt til ansigt med det valgfri indbyggede webcam og to mikrofoner.

opgradere og erstatte komponenter.

Stil ind på enestående lydkvalitet med integreret SRS Premium Sound PRO™ og interne

Få det maksimale ud af din investering.

Skab et ideelt miljø, der passer til dine behov, med en alsidige All-in-One pc. Juster den

højttalere i virksomhedsklassen.

Tilpas dit niveau af databeskyttelse, og styr pc-implementeringsfunktioner med HP Protect

Reducer din virksomheds elregning med en 90 % energieffektiv intern strømforsyning, og

Virksomhedsydeevne

forlæng din pc's levetid med HP Power Assistant. Styr indbyggede energiprofiler, tilpas

Øg produktiviteten med kraften fra processorer i 2. og 3. generations Intel® Core™ vPro™

tidsplaner for lavt strømforbrug, og aktivér S3 dvaleindstillinger.

serien, giv dine præsentationer liv med integreret Intel® HD-grafikkort. Understøt mere

Planlæg overgange effektivt med et stabilitetsengagement i en 15 måneder livscyklus fra

krævende grafik med valgfrie separate MXM-grafikkort.

HP, og ensret dine aktiviteter i hele verden med globalt ensartede SKU'er i mere end 145

Fortsæt med det samme med Intel® Smart Response-teknologi, en disk cache-løsning, der

lande.

giver en ydeevne som et solid state-drev, hurtigere opstart og hurtig programresponstid.

Det er vores job at give dig ro i sindet. Du får prisbelønnet support og service med 3 års

Overfør data hurtigere med indbygget SuperSpeed USB 3.0-porte, og giv nem adgang til de

begrænset standardgaranti, eller du kan vælge udvidede pakker via HP Care Pack-services.

enheder, dit team anvender mest, herunder DisplayPort til to skærme og en valgfri seriel
port.
Til de sværeste arbejdsbelastninger kan du konfigurere dit system til at understøtte op til 16
GB med DDR3 SDRAM-hukommelsesteknologi, der understøtter Dual
Channel-hukommelsesløsninger via to SODIMM-porte.
Få mere lagerplads med konfigurationer med flere SATA-harddiske op til 1 TB eller et 256
GB Self-Encrypting/Solid State-drev.

HP Compaq Elite 8300 All-in-One desktop
pc-serien

HP anbefaler Windows® 7.

Formfaktor

All-in-One

Operativsystem

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

Processor

Intel® Core™ i7-3770 med Intel HD-grafikkort 4000 (3,40 GHz, 8 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i5-3570 med Intel HD-grafikkort 2500 (3,40 GHz, 6 MB cache, 4 kerner); Intel®
Core™ i5-3470 med Intel HD-grafikkort 2500 (3,20 GHz, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i3-3240 med Intel HD-grafikkort 2500 (3,40 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™
i3-3225 med Intel HD-grafikkort 4000 (3,30 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i3-3220 med Intel HD-grafikkort 2500 (3,30 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Pentium® G640
med Intel HD-grafikkort (2,80 GHz, 3 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Intel® Q77 Express

RAM

Op til 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Hukommelsessokler: 2 SODIMM

Internt lager

250 GB, op til 1 TB, SATA (7200 o/m)
op til 256 GB, SATA selvkrypterende Solid State-drev
120 GB, op til 128 GB, SATA Solid State-drev

Flytbare medier

Slank dvd-rom med slotindføring; Slank SuperMulti dvd-brænder med slotindføring

Grafik

Integreret Intel HD-grafikkort; Grundlæggende, 2000, 2500 eller 4000; AMD Radeon 7650A (2 GB)

Lyd

Integreret IDT 92HD91-lyd med SRS Premium Sound Pro-software; Højtydende integrerede stereohøjttalere; Lydstyrkeregulering og slukning; Stik til hovedtelefoner; Stik til mikrofon;
Stereoudgang

Kommunikation

Integreret Intel 82579LM GbE (10/100/1000); HP Wireless 802.11 g/n 2x2-mininetværkskort; Intel Wireless 802.11 a/g/n 6205 mini-PCIe-netværkskort;

Udvidelsessokler

1 mini PCIe i halv længde x1; 1 Secure Digital-medielæser; 1 mSATA; 1 MXM

Porte og stik

4 USB 3.0; 2 USB 2.0; 2 PS/2; 1 mikrofonstik; 1 hovedtelefon; 1 DisplayPort; 1 lydudgang; 1 strømstik; 1 RJ-45

Inputenhed

HP Standardtastatur (PS/2 eller USB); HP USB CCID SmartCard-tastatur (valgfrit); HP trådløst tastatur
HP 2-knappers optisk rullemus (PS/2 eller USB); HP trådløs mus

Software

Microsoft® Office Starter: Kun Word og Excel® med reduceret funktionalitet og reklamer. Ikke PowerPoint® eller Outlook®. Køb Office 2010 for at få den komplette software; Adobe
Flash Player; Spørg Søg; HP marked; HP-tapet; Microsoft Advantage-program; Microsoft Security Essentials; PDF Complete Corporate Edition; WinZip Basic; Yahoo Search; HP
ProtectTools Security Suite

Sikkerhed

Deaktivering af USB-port; HP-kabellås med nøgle (valgfri); Common Criteria-certificeret, Infineon TPM SLB9635TT1.2 - 3.17 FW; Intrængningsdetektor; Låsbare adgangspaneler; Kan
monteres på væggen med VESA-beslag; Understøttelse af Nobels låseplade (tredjepartstilbehør); Understøttelse af 3M Privacy-skærm til modeller uden berøring
(tredjepartsindstilling)

Mål

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

Vægt

Fra 9,85 kg (med berøringspanel); Fra 9,02 kg (uden berøringspanel);

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

Få ENERGY STAR®-godkendte konfigurationer, EPEAT®, hvor HP registrerer kommercielle stationære produkter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i dit land.

Strøm

Intern 230 W, 90 % effektivitet, aktiv PFC

Udvidelsesløsninger

1 mini PCIe i halv længde x1; 1 Secure Digital-medielæser; 1 mSATA; 1 MXM Et 13,3 cm (5,25") Ét 8,9 cm (3,5")

Garanti

Omfattet af HP Services, herunder en 3-3-3 standardgaranti. Vilkår og betingelser varierer fra land til land og/eller fra Business model til Business model.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i
de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 7 fuldt ud. Ikke alle funktioner er tilgængelige i
alle udgaver af Windows 7. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/windows7/products/home. Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker
tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder.Få

mere at vide på www.hp.eu/desktops
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HP anbefaler Windows® 7.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Virtual Rooms (op til 15 personer i
ét møde) licens

Opret forbindelse overalt med internetforbindelse, og afhold gruppemøder, kundebriefings samt undervisning via ét praktisk
online sted.

HP 1 TB 7200 o/m SATA (NCQ/Smart IV)
6 Gbp/s harddisk

Maksimer ydelsen for HP Business-pc'er, og opfyld dine storagebehov vha. drev med høj kapacitet. Serial ATA-harddiske (NCQ
og Smart IV) på 6,0 Gb/s fås i følgende modeller: 2,5" (7.200 omdr./min.) – 1 TB, 500 GB** og 2,5" (10.000 omdr./min.) – 250
GB** og 500 GB.**

Produktnummer: WF723A

Produktnummer: QK555AA

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

Få maksimal ydelse i din Business-pc med HP-hukommelse. Opgrader hukommelsen med en økonomisk overkommelig
løsning, og øg systemydelsen uden at opgradere processoren.

HP Trådløst tastatur og mus

Med et tådløst HP-tastatur og mus får du avanceret funktionalitet og problemfri brug lige ved hånden. Glem alt om at skjule
ledninger og få en arbejdsplads uden kabelrod med et trådløst tastatur, en trådløst lasermus og en trådløs USB-receiver i én
og samme pakke – bygget med miljøet in mente.

Produktnummer: B4U39AA

Produktnummer: QY449AA

HP Care Pack: 5 års service på stedet
næste hverdag

Computerenheden kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U7899E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i
de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 7 fuldt ud. Ikke alle funktioner er tilgængelige i
alle udgaver af Windows 7. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/windows7/products/home. Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker
tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder.Få
mere at vide på www.hp.eu/hpoptions
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