HP Compaq Elite 8300 többfunkciós
asztaliszámítógép-sorozat
A szuperteljesítményre felkészített, multimédiás funkciókban gazdag, intelligens többfunkciós számítógép
most és a jövőben is megfelel az üzleti igényeknek. A helykímélő kialakításban megvalósított intuitív,
opcionális érintős lehetőségek ideálisak az üzleti alkalmazások és a nagy forgalmú területek számára. A
legmodernebb számítógépes technológiák fokozzák a termelékenységet, a távoli felügyeleti lehetőségek
és a nagyvállalati szintű biztonság pedig egyszerűbbé teszi az informatikai környezetet.

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
Többfunkciós eszköz, ami mindent megváltoztat

Az eszközpark vezérlése

hozható létre. A ragyogó, 58,4 cm-es (23 hüvelykes) képátlójú teljes HD kijelző álló vagy

Protect Tools megoldással egyedi igényekhez alakítható az adatvédelmi szint és

fekvő helyzetbe forgatható vagy falra is szerelhető – tökéletesen megfelel kioszkokban,

vezérelhetők a telepített számítógéprendszer funkciói.

előterekben és szűk helyeken történő használatra.

Az üzleti szintű HP BIOS védelem diagnosztikai frissítéseket küld és automatikus

Próbálja ki munkája során az érintőképernyőben rejlő lehetőségeket. a HP többérintős

helyreállítást alkalmaz, a távoli ügyfelek felügyeletét az Intel® Core™ vPro™ technológiák és

kijelzői gyors és könnyed hozzáférést biztosítanak az üzletileg fontos információkhoz és a

a LANDesk Software megoldásai segítik.

vásárlók felé néző alkalmazásokhoz.

Az egész rendszerhez hozzáférést biztosít a hátrafelé néző, zárható panel, ami lehetővé

Az opcionális HP Virtual Room megoldással utazási költség takarítható meg, és az

teszi az összetevők könnyed frissítését és cseréjét.

opcionális beépített webkamera és dupla mikrofonegység révén közvetlen

Hozza ki a legtöbbet beruházásából

A sokoldalú, többfunkciós számítógéppel a Ön igényeihez illeszkedő, ideális környezet

kommunikációval hidalhatók át a távolságok.
A beépített SRS Premium Sound PRO™ hangrendszer és a belső üzleti szintű hangszórók
kiemelkedő hangminőséget biztosítanak.

A hardverbe és szoftverbe beépített biztonsági funkciókat átfogó csomagban egyesítő HP

A vállalati eszközköltségek csökkentését egy 90%-os energiahatékonyságú belső
tápegység segíti, a HP Power Assistant megoldással pedig megnövelhető a számítógép
élettartama. Jellemző energiaprofilok vezérlése, alacsony fogyasztású állapotok egyedi

Üzleti teljesítmény

ütemezése és S3 alvó üzemmódú beállítások engedélyezése.

A 2.és 3. generációs Intel® Core™ vPro™ processzorcsalád nagyobb termelékenységet

A HP elkötelezett, 15 hónapos életciklus-biztosítása révén hatékonyan megtervezhetők az

biztosít, a beépített Intel® HD grafikus rendszer pedig életre kelti a bemutatókat. Az

új eszközparkra való átállások, az üzemeltetés nemzetközi egységesítését pedig a több

opcionális MXM különálló grafikus kártyákkal az igényesebb grafikák is támogathatók.

mint 145 országban, globálisan szabványos termékkódok támogatják.

Az Intel® Smart Response technológia egy lemezes gyorsítótár-megoldás, amely a

Az Ön nyugalmáról mi gondoskodunk. Megbízható, díjnyertes támogatást és szervizt

félvezető-alapú meghajtókéhoz hasonló teljesítményt, gyorsabb rendszerindítást és rövid

biztosító 3 éves korlátozott garancia vagy az Önnek megfelelő támogatási szintet nyújtó,

alkalmazás-válaszidőt biztosít.

választható HP Care Pack szolgáltatás áll rendelkezésére.

A beépített SuperSpeed USB 3.0 portokkal gyorsabb az adatátvitel, a csoport által
legtöbbször használt eszközök csatlakoztatását pedig kényelmes megoldások, köztük a két
kijelzőt támogató DisplayPort és egy opcionális soros port szolgálja.
A legnagyobb üzleti megterhelésekhez a rendszerkonfiguráció akár 16 GB DDR3 SDRAM
technológiájú memóriát is alkalmazhat, ami két SODIMM foglalat révén támogatja a
kétcsatornás memóriamegoldásokat.
A tárterület több SATA merevlemezes konfigurációval növelhető akár 1 TB-ig, vagy 256
GB-os öntitkosító meghajtóval/félvezető alapú meghajtóval egészíthető ki.
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A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.

Helyigény

All-in-One többfunkciós készülék

Operációs rendszer

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

Processzor

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

Lapkakészlet

Intel® Q77 Express

Memória

Legfeljebb 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Memória bővítőhelyek: 2 SODIMM

Belső tárolás

250 GB, legfeljebb 1 TB, SATA (7200 f/p)
legfeljebb 256 GB, SATA öntitkosító félvezető-alapú meghajtó
120 GB, legfeljebb 128 GB, SATA félvezető-alapú meghajtó

Cserélhető hordozók

Vékony, tálcás DVD-ROM; Vékony, tálcás SuperMulti DVD-író

Grafikus rendszer

Beépített Intel HD grafikus rendszer: Alapszintű, 2000, 2500 vagy 4000; AMD Radeon 7650A (2 GB)

Hangeszközök

Beépített IDT 92HD91 hangrendszer SRS Premium Sound Pro szoftverrel; Beépített nagy teljesítményű sztereó hangszórók; Hangerőszabályzó és némítás gombok; Sztereó
fejhallgató-csatlakozó; Mikrofonbemenet; Sztereó vonalkimenet

Kommunikáció

Beépített Intel 82579LM GbE (10/100/1000); HP vezeték nélküli 802.11 g/n 2x2 mini hálózati kártya; Intel 802.11 a/g/n 6205 mini PCIe vezeték nélküli hálózati kártya

Bővítőhelyek

1 db félhosszú mini PCIe x1; 1 Secure Digital memóriakártya-olvasó; 1 mSATA; 1 MXM

Portok és csatlakozók

4 USB 3.0; 2 USB 2.0; 2 PS/2; 1 mikrofonbemenet; 1 fejhallgató; 1 DisplayPort; 1 hangkimenet; 1 tápcsatlakozó; 1 RJ-45

Bemeneti eszköz

HP szabványos billentyűzet (PS/2 vagy USB): HP USB CCID intelligens kártyás billentyűzet (opcionális); HP vezeték nélküli billentyűzet
HP kétgombos optikai görgős egér (PS/2 vagy USB): HP vezeték nélküli egér

Szoftver

Microsoft® Office Starter: csak a Word és az Excel® programot tartalmazza, csökkentett funkcionalitással és hirdetésekkel. A PowerPoint® és az Outlook® alkalmazást nem
tartalmazza. A teljes szoftvercsomag használatához meg kell vásárolnia az Office 2010 szoftvert; Adobe Flash Player; Ask Search; HP Marketplace; HP Wallpaper; Microsoft
Advantage Program; Microsoft Security Essentials; PDF Complete vállalati kiadás; WinZip Basic; Yahoo Search; HP ProtectTools biztonsági csomag

Adatvédelem

USB-port letiltása; HP kulcsos kábeles zár (opcionális); Common Criteria Certified, Infineon TPM SLB9635TT1.2 - 3.17 FW; Behatolásészlelő; Zárható hozzáférési panelek; VESA
kerettel falra szerelhető; Nobel zárlap támogatása (külső gyártó opcionális megoldása); 3M Privacy Screen támogatása nem érintőképernyős típusokhoz (külső gyártó opcionális
megoldása)

Méretek

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

Súly

9,85 kg kezdősúly (érintőpanellel); 9,02 kg kezdősúly (érintőpanel nélkül)

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk kaphatók, EPEAT®, ahol a HP bejegyzi a kereskedelmi asztali termékeket. A bejegyzés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen
ismerhető meg.

Áramellátás

Belső, 230 W-os, 90%-os hatásfokú aktív PFC

Bővítési megoldások

1 db félhosszú mini PCIe x1; 1 Secure Digital memóriakártya-olvasó; 1 mSATA; 1 MXM Egy 13,3 cm-es (5,25"-es) Egy 8,9 cm-es (3,5"-es)

Garancia

A HP Services védelmével, beleértve a 3-3-3 éves alapjótállást. A jótállás feltételei országonként és/vagy üzleti modellenként eltérőek lehetnek.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra
kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A
HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
Előfordulhat, hogy a Windows 7 teljes funkcionalitásának kihasználása érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. Az egyes
szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 7 operációs rendszer különböző kiadásaiban. További információ:
http://windows.microsoft.com/hu-HU/windows7/products/home. Az Intel, a Core és a Pentium az Intel Corporation vagy leányvállalatai bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban. A Microsoft és a Windows a Microsoft cégcsoport védjegye.További tájékoztatás: www.hp.eu/desktops
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A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP Virtual Rooms (találkozónként
legfeljebb 15 személy) licenc

Csatlakozás internetkapcsolattal bárhonnan, csoportmegbeszélések, ügyféltájékoztatók és oktatások egyetlen, kényelmes
online helyszínen történő megtartásához.

HP 1 TB 7200 f/perc SATA (NCQ/Smart
IV) 6 Gbit/s merevlemez-meghajtó

A nagy kapacitású meghajtók révén maximálisra növelhető a HP üzleti számítógépek teljesítménye és kielégíthetők a
tárigények. A Serial ATA (NCQ és Smart IV) 6,0 Gb/s merevlemezek a következő típusok esetén állnak rendelkezésre: 2,5” 7200
– 1 TB, 500 GB** és 2,5" 10 000 – 250 GB** és 500 GB.**

Termékszám: WF723A

Termékszám: QK555AA

HP 4 B PC3-12800 (DDR3-1600 MHz)
SODIMM memória

Maximalizálja üzleti számítógépe teljesítményét HP memóriával. A memóriabővítéssel költséghatékonyan növelheti a
rendszerteljesítményt, a processzor cseréje nélkül.

HP vezeték nélküli billentyűzet és egér

A HP vezeték nélküli billentyűzet és egér fejlett funkciókat és könnyed használatot helyez a felhasználó keze ügyébe. A
vezeték nélküli billentyűzetet, vezeték nélküli lézeres egeret és USB vezeték nélküli vevőegységet tartalmazó,
környezettudatosan összeállított csomag feleslegessé teszi a vezetékekkel való bíbelődést és rendezett munkafelületet
biztosít.

Termékszám: B4U39AA

Termékszám: QY449AA

HP Care Pack: 5 éves, következő
munkanapi helyszíni támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő munkanapon elvégzi a helyszíni
javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg

Termékszám: U7899E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra
kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A
HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
Előfordulhat, hogy a Windows 7 teljes funkcionalitásának kihasználása érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. Az egyes
szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 7 operációs rendszer különböző kiadásaiban. További információ:
http://windows.microsoft.com/hu-HU/windows7/products/home. Az Intel, a Core és a Pentium az Intel Corporation vagy leányvállalatai bejegyzett védjegye az
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