Επιτραπέζιοι υπολογιστές HP Compaq Elite
8300 All-in-One series
Καλύψτε τις τρέχουσες και μελλοντικές επαγγελματικές σας ανάγκες με τον έξυπνο υπολογιστή
all-in-one, ειδικά σχεδιασμένο για εξαιρετική απόδοση και εξοπλισμένο με πολλές λειτουργίες
πολυμέσων. Επωφεληθείτε από τον έξυπνο και προαιρετικό πίνακα αφής σχεδιασμένο για εξοικονόμηση
χώρου, ιδανικό για επαγγελματικές εφαρμογές και σημεία με αυξημένη κίνηση. Αυξήστε την
παραγωγικότητα με τις τελευταίες υπολογιστικές τεχνολογίες και απλοποιήστε το IT περιβάλλον σας με
τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης και ασφάλεια εταιρικής κλάσης.

Η HP συνιστά Windows® 7.
Ένας υπολογιστής all-in-one που τα αλλάζει όλα

Ελέγξτε το σύνολο των εκτυπωτών

υπολογιστή all-in-one. Ρυθμίστε την εξαιρετική οθόνη Full HD 58,4 cm (23 ιντσών) σε

ανάπτυξης του υπολογιστή με το HP ProtectTools, ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο

οριζόντια ή κατακόρυφη θέση ή προσαρτήστε την στον τοίχο. Ιδανική για περίπτερα,

λειτουργιών ασφαλείας ενσωματωμένο στο υλικό και το λογισμικό.

χώρους υποδοχής και μικρούς χώρους.

Λάβετε ενημερώσεις διαγνωστικών ελέγχων και πραγματοποιήστε αυτόματη

Δώστε στην επιχείρησή σας τη δύναμη της αφής. Οι οθόνες πολλαπλής αφής της HP

αποκατάσταση με το HP BIOS Protection και διαχειριστείτε εξ αποστάσεως τους πελάτες

παρέχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα της επιχείρησης και σε

σας με τις τεχνολογίες και λύσεις Intel® Core™ vPro™ μέσω του λογισμικού LANDesk.

εφαρμογές πελατών.

Απολαύστε πλήρη πρόσβαση σε ολόκληρο το σύστημά σας μέσω ενός πίνακα στο πίσω

Μειώστε τα έξοδα μετακινήσεων με το προαιρετικό λογισμικό HP Virtual Room και

μέρος που ασφαλίζει και ο οποίος σας επιτρέπει να αναβαθμίζετε και να αντικαθιστάτε

γεφυρώστε τις αποστάσεις απολαμβάνοντας επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο με την

εύκολα τα διάφορα εξαρτήματα.

προαιρετική ενσωματωμένη κάμερα web και τη διπλή συστοιχία μικροφώνου.

Μεγιστοποιήστε την απόδοση της επένδυσής σας

Δημιουργήστε ένα ιδανικό περιβάλλον που ταιριάζει στις ανάγκες σας, με έναν ευέλικτο

Απολαύστε εξαιρετική ποιότητα ήχου με το ενσωματωμένο SRS Premium Sound PRO™ και
τα εσωτερικά ηχεία επαγγελματικής κλάσης.

Προσαρμόστε το επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας και ελέγξτε τις λειτουργίες

Συμβάλλετε στη μείωση των εξόδων της επιχείρησής σας με το εσωτερικό τροφοδοτικό με
απόδοση 90% και επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του υπολογιστή σας με το HP Power

Επαγγελματική απόδοση

Assistant. Ελέγξτε τα εγγενή προφίλ παροχής ενέργειας, προσαρμόστε τα

Αυξήστε την παραγωγικότητα με τους επεξεργαστές Intel® Core™ vPro™ 2ης και 3ης γενιάς

χρονοδιαγράμματα μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας και ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις

και δώστε ζωή στις παρουσιάσεις σας με τα ενσωματωμένα γραφικά HD της Intel®.

αναστολής λειτουργίας S3.

Υποστηρίξτε πιο απαιτητικά γραφικά με τις προαιρετικές αποκλειστικές κάρτες γραφικών

Σχεδιάστε αποτελεσματικά τις μεταβάσεις χάρη στην εγγύηση της HP για σταθερή

MXM.

λειτουργία για 15 μήνες και ενοποιήστε τις εργασίες σας σε ολόκληρο τον κόσμο με τις

Ανταποκριθείτε άμεσα με την τεχνολογία Intel® Smart Response, μια λύση μνήμης cache

μονάδες SKU σε 145 χώρες/περιοχές.

δίσκου που παρέχει απόδοση εφάμιλλη των δίσκων στερεάς κατάστασης, ταχύτερη

Μέλημά μας η ηρεμία σας. Βασιστείτε στη βραβευμένη υποστήριξη και εξυπηρέτησή μας,

εκκίνηση και γρήγορη απόκριση εφαρμογών.

με την τυπική περιορισμένη εγγύηση 3 ετών ή επιλέξτε εκτενή πακέτα μέσω των

Μεταφέρετε δεδομένα γρηγορότερα με τις ενσωματωμένες θύρες USB 3.0 SuperSpeed και

υπηρεσιών HP Care Pack.

εξασφαλίστε άνετη πρόσβαση σε συσκευές που η ομάδα σας χρησιμοποιεί συχνά, όπως
DisplayPort για δύο οθόνες και μια προαιρετική σειριακή θύρα.
Για τις πιο απαιτητικές εργασίες, διαμορφώστε το σύστημά σας ώστε να υποστηρίζει έως
16 GB μνήμης με την τεχνολογία SDRAM DDR3, που παρέχει υποστήριξη για λύσεις μνήμης
δύο καναλιών μέσω δύο υποδοχών SODIMM.
Αυξήστε το χώρο αποθήκευσης με τις πολλαπλές διαμορφώσεις σκληρού δίσκου SATA έως
και 1 TB ή μέσω μιας μονάδας με αυτοκρυπτογράφηση/μονάδας στερεάς κατάστασης 256
GB.
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Η HP συνιστά Windows® 7.

Μορφή

All-in-One

Λειτουργικό σύστημα

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

Επεξεργαστής

Intel® Core™ i7-3770 με γραφικά Intel HD 4000 (3,40 GHz, 8 MB cache, 4 πυρήνες), Intel® Core™ i5-3570 με γραφικά Intel HD 2500 (3,40 GHz, 6 MB cache, 4 πυρήνες), Intel® Core™
i5-3470 με γραφικά Intel HD 2500 (3,20 GHz, 6 MB cache, 4 πυρήνες), Intel® Core™ i3-3240 με γραφικά Intel HD 2500 (3,40 GHz, 3 MB cache, 2 πυρήνες), Intel® Core™ i3-3225 με
γραφικά Intel HD 4000 (3,30 GHz, 3 MB cache, 2 πυρήνες), Intel® Core™ i3-3220 με γραφικά Intel HD 2500 (3,30 GHz, 3 MB cache, 2 πυρήνες), Intel® Pentium® G640 με γραφικά
Intel HD (2.80 GHz, 3 MB cache, 2 πυρήνες)

Chipset

Intel® Q77 Express

Μνήµη

Έως 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Υποδοχές μνήμης: 2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

250 GB, έως 1 TB, SATA (7200 rpm)
έως 256 GB, Μονάδα στερεάς κατάστασης SATA με αυτοκρυπτογράφηση
120 GB, έως 128 GB, Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης SATA

Αποσπώμενα μέσα

Λεπτή μονάδα DVD-ROM με θήκη, λεπτή μονάδα εγγραφής DVD SuperMulti με θήκη

Γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά Intel HD: Basic, 2000, 2500 ή 4000, AMD Radeon 7650A (2 GB)

Ήχος

Ενσωματωμένος ήχος IDT 92HD91 με το λογισμικό SRS Premium Sound Pro, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία υψηλής απόδοσης, κουμπιά έντασης ήχου και σίγασης, υποδοχή
στερεοφωνικών ακουστικών, είσοδος μικροφώνου, έξοδος στερεοφωνικής γραμμής

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη σύνδεση Intel 82579LM GbE (10/100/1000), κάρτα ασύρματου δικτύου 802.11 g/n 2x2 Mini της HP, κάρτα ασύρματου δικτύου 802.11 a/g/n 6205 Mini PCIe της
Intel

Υποδοχές επέκτασης

1 mini PCIe x1 μισού μήκους, 1 συσκευή ανάγνωσης ψηφιακών μέσων Secure, 1 mSATA, 1 MXM

Θύρες και υποδοχές

4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 PS/2, 1 είσοδος μικροφώνου, 1 ακουστικών, 1 DisplayPort, 1 έξοδος ήχου, 1 υποδοχή τροφοδοτικού, 1 RJ-45

Συσκευή εισόδου

Τυπικό πληκτρολόγιο HP (PS/2 ή USB), πληκτρολόγιο HP USB CCID SmartCard (προαιρετικά), ασύρματο πληκτρολόγιο ΗΡ
Οπτικό ποντίκι κύλισης 2 κουμπιών HP (PS/2 ή USB), ασύρματο ποντίκι HP

Λογισμικό

Microsoft® Office Starter: περιορισμένη λειτουργικότητα των Word και Excel® μόνο, περιλαμβάνονται διαφημίσεις. Χωρίς PowerPoint® ή Outlook®. Για να χρησιμοποιήσετε το
πλήρες λογισμικό, πρέπει να αγοράσετε το Office 2010. Adobe Flash Player, Ask Search, HP Marketplace, HP Wallpaper, Microsoft Advantage Program, Microsoft Security Essentials,
PDF Complete Corporate Edition, WinZip Basic, Yahoo Search, HP ProtectTools Security Suite

Ασφάλεια

Απενεργοποίηση θύρας USB, κλειδαριά καλωδίου με κλειδί HP (προαιρετικά), πιστοποίηση Common Criteria, Infineon TPM SLB9635TT1.2 - 3.17 FW, ανιχνευτής διάρρηξης,
καλύμματα πρόσβασης με δυνατότητα ασφάλισης, δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο με το βραχίονα VESA, υποστήριξη για εξάρτημα ασφάλισης Nobel (τρίτου
κατασκευαστή), υποστήριξη για οθόνη 3M Privacy για τα μοντέλα χωρίς οθόνη αφής (τρίτου κατασκευαστή)

Διαστάσεις

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

Βάρος

Από 9,85 kg (με πίνακα αφής), από 9,02 kg (χωρίς πίνακα αφής)

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®, πιστοποίηση EPEAT® όπου η HP εγγράφει εμπορικά προϊόντα επιτραπέζιων υπολογιστών. Για την κατάσταση εγγραφής
στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.
ενέργειας
Ισχύς

Εσωτερικό τροφοδοτικό 230 W με απόδοση 90%, ενεργό PFC

Λύσεις επέκτασης

1 mini PCIe x1 μισού μήκους, 1 συσκευή ανάγνωσης ψηφιακών μέσων Secure, 1 mSATA, 1 MXM Μία 13,3 cm (5,25") Ένα 8,9 cm (3,5")

Εγγύηση

Καλύπτεται από τις Υπηρεσίες HP, συμπεριλαμβανομένης της βασικής εγγύησης 3-3-3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή/και το επαγγελματικό
μοντέλο.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο
του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 7, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Δεν
είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 7. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://windows.microsoft.com/el-GR/windows7/products/home. Οι ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των
θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft.Μάθετε

περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/desktops
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Η HP συνιστά Windows® 7.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
HP Virtual Rooms (up to 15 people in
one meeting) License

Συνδεθείτε από οπουδήποτε μέσω πρόσβασης στο Internet για να πραγματοποιήσετε ομαδικές συσκέψεις, ενημερώσεις
πελατών και εκπαιδευτικά σεμινάρια από μία βολική online τοποθεσία.

Σκληρός δίσκος HP 1TB 7200rpm SATA
(NCQ/Smart IV) 6Gbp/s

Μεγιστοποιήστε την απόδοση των επαγγελματικών υπολογιστών HP και καλύψτε τις ανάγκες σας για αποθηκευτικό χώρο
με μονάδες υψηλής χωρητικότητας. Οι μονάδες σκληρού δίσκου Serial ATA (NCQ και Smart IV) 6,0 Gb/s διατίθενται στα
παρακάτω μοντέλα: 2,5" 7,2 K – 1 TB, 500 GB** και 2,5" 10 K - 250 GB** και 500 GB.**

Αριθμός προϊόντος: WF723A

Αριθμός προϊόντος: QK555AA

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

Μεγιστοποιήστε την απόδοση του επαγγελματικού σας υπολογιστή με μνήμη HP. Η αναβάθμιση της μνήμης αποτελεί έναν
οικονομικό τρόπο βελτίωσης της απόδοσης του συστήματος χωρίς να απαιτείται αναβάθμιση του επεξεργαστή.

Ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι HP

Επωφεληθείτε από τη βελτιωμένη λειτουργικότητα και την ευκολία χρήσης που προσφέρουν το ασύρματο πληκτρολόγιο
και ποντίκι HP. Σταματήστε να κρύβετε τα καλώδια και αποκτήστε ξανά έναν ελεύθερο χώρο εργασίας με ασύρματο
πληκτρολόγιο, ασύρματο ποντίκι laser και ασύρματο δέκτη USB σε μία συσκευασία - κατασκευασμένα με γνώμονα το
περιβάλλον.

Αριθμός προϊόντος: B4U39AA

Αριθμός προϊόντος: QY449AA

HP Care Pack: 5 έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως

Αριθμός προϊόντος: U7899E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο
του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 7, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Δεν
είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 7. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://windows.microsoft.com/el-GR/windows7/products/home. Οι ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των
θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft.Μάθετε
περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/hpoptions
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