HP Compaq Elite 8300 All-in-One desktop
pc serie
Voorzie nu en in de toekomst in uw behoeften met een slimme all-in-one pc met topprestaties en tal van
multimediamogelijkheden. Implementeer handige optionele touch in dit ruimtebesparende systeem, dat
ideaal is voor zakelijke toepassingen en drukbezochte omgevingen. Verhoog de productiviteit met de
nieuwste pc-technologie en vereenvoudig uw IT-omgeving met remote beheer en beveiliging van
enterprise-klasse.

HP raadt Windows® 7 aan.
Een all-in-one verandert alles

Controle over apparaten

briljante 58,4-cm (23-inch) diagonale Full-HD scherm is in landscape- of portrait-oriëntatie

uitgebreide set in de hardware en software ingebouwde beveiligingskenmerken.

te plaatsen of op de muur te monteren – ideaal voor kiosken, lobby's en kleine ruimtes.

U krijgt diagnostische updates, kunt automatische recovery implementeren met

Geef uw bedrijf de kracht van touch. HP's multi-touch schermen bieden snel en gemakkelijk

bedrijfskritische HP BIOS-bescherming en clients remote beheren met Intel® Core™ vPro™

toegang tot bedrijfskritische informatie en klantgerichte applicaties.

technologie en softwareoplossingen van LANDesk.

Bespaar op reiskosten met optionele HP Virtual Room en overbrug de afstand in een

Het gehele systeem is toegankelijk via één afsluitbaar paneel aan de achterzijde, zodat u

persoonlijk gesprek dankzij de optionele, ingebouwde webcam en de twee microfoons.

eenvoudig kunt upgraden of componenten kunt vervangen.

Geïntegreerd SRS Premium Sound PRO™ en interne business-class luidsprekers leveren een

Maximaliseer uw investering

Creëer de omgeving die aan al uw behoeften voldoet met een veelzijdige all-in-one pc. Het

uitstekende geluidskwaliteit.

Kies uw databeschermingsniveau en houd controle over de pc met HP ProtectTools, een

Verlaag de energiekosten van uw bedrijf met een 90 % energie-efficiënte interne voeding en

Professionele prestaties

verleng de levensduur van uw pc met HP Power Assistant. Stel energieprofielen en schema's

Verhoog uw productiviteit met krachtige 2e en 3e generatie Intel® Core™ vPro™ familie

voor laag energieverbruik in en activeer de S3 slaapstand.

processoren en breng presentaties tot leven met geïntegreerde Intel® HD Graphics.

HP biedt een stabiele lifecycle van minimaal 15 maanden om migraties efficiënt te plannen

Optionele MXM discrete grafische kaarten ondersteunen zware grafische applicaties.

en creëert een uniforme werkomgeving met wereldwijd consistente SKU's in meer dan 145

Direct aan de slag dankzij Intel® Smart Response-technologie, een schijfcacheoplossing die

landen.

de prestaties van een solid-state schijf, een kortere opstarttijd en snelle applicatierespons

Uw gemoedsrust is onze zaak. Profiteer van bekroonde support en service met standaard 3

biedt.

jaar garantie of kies HP Care Pack services voor uitbreiding van de garantie.

De ingebouwde SuperSpeed USB 3.0-poorten zorgen voor een snelle dataoverdracht.
DisplayPort voor twee schermen en een optionele seriële poort bieden eenvoudig toegang
tot veelgebruikte apparatuur.
Configureer uw systeem voor de zwaarste workloads met ondersteuning voor 16 GB met
DDR3 SDRAM-geheugentechnologie en ondersteuning voor twee-kanaals
geheugenoplossingen via twee SODIMM-slots.
Vergroot de opslagcapaciteit met meerder SATA vaste schijfconfiguraties tot 1 TB of een
256-GB zelf-versleutelende schijf/solid-state drive.

HP Compaq Elite 8300 All-in-One desktop pc
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HP raadt Windows® 7 aan.

Model

All-in-one

Besturingssysteem

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

Chipset

Intel® Q77 Express

Geheugen

Tot 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Geheugenslots: 2 SODIMM

Interne opslag

250 GB, tot 1 TB, SATA (7200-rpm)
tot 256 GB, SATA zelf-versleutelende solid-state drive
120 GB, tot 128 GB, SATA solid-state drive

Verwisselbare media

Laag-model dvd-rom met lade; Laag model SuperMulti dvd-writer met lade

Video

Geïntegreerde Intel HD Graphics; Basis, 2000, 2500 of 4000; AMD Radeon 7650A (2 GB)

Audio

Geïntegreerde IDT 92HD91 audio met SRS Premium Sound Pro-software; Hoogwaardige ingebouwde stereoluidsprekers; Knoppen voor volume en dempen; Stereo
hoofdtelefooningang; Microfooningang; Stereo lijnuitgang

Communicatie

Geïntegreerde Intel 82579LM GbE (10/100/1000); HP Wireless 802.11 g/n 2 x 2 mini-kaart NIC; Intel Wireless 802.11 a/g/n 6205 mini-PCIe NIC

Uitbreidingsslots

1 halve-lengte mini-PCIe x1; 1 Secure Digital medialezer; 1 mSATA; 1 MXM

Poorten en connectoren

4 USB 3.0; 2 USB 2.0; 2 PS/2; 1 microfooningang; 1 hoofdtelefoon; 1 DisplayPort; 1 audio-uitgang; 1 voedingsconnector; 1 RJ-45

Invoerapparaat

HP standaard toetsenbord (PS/2 of USB); HP USB CCID SmartCard toetsenbord (optioneel); HP draadloos toetsenbord
HP 2-knops optische scrollmuis (PS/2 of USB); HP draadloze muis

Software

Microsoft® Office Starter: beperkte functionaliteit, alleen Word en Excel®, met reclame. Geen PowerPoint®, geen Outlook®. Koop Office 2010 voor de volledige software; Adobe Flash
Player; Ask Search; HP Marketplace; HP Wallpaper; Microsoft Advantage programma; Microsoft Security Essentials; PDF Complete Corporate Edition; WinZip Basic; Yahoo Search; HP
ProtectTools Security suite

Beveiliging

USB poort uitschakelen; HP kabelslot met sleutel (optioneel); Gecertificeerd volgens Common Criteria, Infineon TPM SLB9635TT 1.2 - 3.17 FW; Detectie van indringers; Afsluitbare
toegangspanelen; Wandmontage met een VESA-beugel; Ondersteuning voor Nobel vergrendelingsplaat (optie van andere fabrikant); Ondersteuning voor 3M Privacy Screen voor
modellen zonder touch (optie van derde partij)

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 9,85 kg (met touch-scherm); Vanaf 9,02 kg (zonder touch-scherm)

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerde configuraties beschikbaar, EPEAT® waar HP commerciële desktopproducten heeft geregistreerd. Kijk op www.epeat.net voor de registratiestatus in
uw land.

Voeding

Interne 230-Watt 90% efficiënte actieve PFC

Uitbreidingsoplossingen

1 halve-lengte mini-PCIe x1; 1 Secure Digital medialezer; 1 mSATA; 1 MXM Eén 13,3-cm (5,25-inch); Eén 8,9-cm (3,5-inch)

Garantie

Ondersteund door HP Services met een 3-3-3 standaardgarantie. Voorwaarden variëren per land en/of model.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP
producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als
rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten. Niet alle functies zijn in alle
edities van Windows 7 beschikbaar. Meer informatie vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Intel, Core en Pentium zijn geregistreerde
handelsmerken van Intel Corporation en haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Microsoft en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft
groep.Meer informatie op www.hp.eu/desktops
4AA4-3022NLE, Augustus 2012
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HP raadt Windows® 7 aan.

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
Licentie voor HP Virtual Rooms (tot 15
personen in een vergadering)

U kunt overal waar internettoegang beschikbaar is verbinding maken om teamvergaderingen, klantenbriefings en trainingen
te organiseren in één handige online locatie.

HP 1-TB 7200-rpm SATA (NCQ/Smart
IV) 6-Gbp/s vaste schijf

Maximaliseer de prestaties van uw HP Business pc en voorzie in uw opslagbehoeften met high-capacity schijven. Serial ATA
(NCQ en Smart IV) 6-Gb/s vaste schijven zijn beschikbaar in de volgende modellen: 2,5-inch 7200 – 1 TB, 500 GB** en
2,5-inch 10.000 – 250 GB** en 500 GB.**

Bestelnr.: WF723A

Bestelnr.: QK555AA

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

HP geheugen optimaliseert de prestaties van uw business pc. Upgraden van het geheugen is een kosteneffectieve methode
om de systeemprestaties te verhogen zonder de processor te upgraden.

HP draadloos toetsenbord en muis

Met het HP draadloze toetsenbord en de draadloze muis heeft u geavanceerde functionaliteit en bedieningsgemak onder
handbereik. Met een draadloos toetsenbord, een draadloze lasermuis en een draadloze USB-ontvanger in één, gebouwd met
oog voor het milieu, zijn er geen kabels te verbergen en heeft u altijd een opgeruimd bureau.

Bestelnr.: B4U39AA

Bestelnr.: QY449AA

HP Care Pack: 5 jaar onsite op de
volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door
een door HP gekwalificeerd technicus

Bestelnr.: U7899E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP
producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als
rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten. Niet alle functies zijn in alle
edities van Windows 7 beschikbaar. Meer informatie vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. Intel, Core en Pentium zijn geregistreerde
handelsmerken van Intel Corporation en haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Microsoft en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft
groep.Meer informatie op www.hp.eu/hpoptions
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