HP Compaq Elite 8300 All-in-One
stasjonære PCer
Dekk forretningsbehovene nå og i fremtiden med en smart alt-i-ett-PC fullstappet for ekstrem ytelse og
rik på multimediefunksjoner. Implementer intuitive, valgfrie berøringer i en plassbesparende design, ideell
for forretningsapplikasjoner og områder med stor trafikk. Øk produktiviteten med de nyeste
PC-teknologiene og forenkle IT-miljøet med fjernadministrasjon og sikkerhet i konsernklassen.

HP anbefaler Windows® 7.
En alt-i-ett forandrer alt

Styr utstyrsparken

58,4 cm (23" diagonalt) full HD-skjermen i stående eller liggende retning, eller monter den

en omfattende portefølje av sikkerhetsfunksjoner som er innebygd i maskinvare og

på veggen – perfekt for kiosker, lobbyee og små rom.

programvare.

Ta berøringens kraft i bruk i bedriften. HPs flerberøringsskjermer gir rask og enkel tilgang til

Motta diagnostiske oppdateringer og implementer automatisk gjenoppretting med

forretningskritisk informasjon og kunderettede applikasjoner.

virksomhetskritisk HP BIOS Protection og fjernstyr klienter med Intel®

Spar penger på reiseutgifter med HP Virtual Room (tillegg) og opphev avstanden ansikt til

Core™-vPro™-teknologier og løsninger fra LANDesk Software.

ansikt med et webkamera og doble mikrofoner (tilleggsutstyr).

Få full tilgang til hele systemet via et bakovervendt og låsbart panel som gir deg mulighet til

Still inn og ta inn enestående lydkvalitet med integrert SRS Premium Sound PRO™ og

å oppgradere og bytte komponenter på en enkel måte.

førsteklasses interne høyttalere.

Maksimer investeringen

Skap en ideelt miljø som dekker ditt behov med en allsidig alt-i-ett-PC. Monter den lyssterke

Forretningsmessig ytelse

Tilpass nivået av databeskyttelse og styr PC-utplasseringsfunksjoner med HP ProtectTools,

Bidra til å redusere bedriftens faste kostnader med intern strømforsyning som testet for å

Øk produktiviteten med kraften til andre- og tredjegenerasjons prosessorer i Intel® Core™

være 90 % energieffektiv, og forleng PCens levetid med HP Power Assistant. Styr innebygde

vPro™-serien og gi presentasjoner liv med integrert Intel® HD Graphics. Få støtte for mer

strømprofiler, tilpass lavenergi-strømstyringsplaner og aktiver innstillinger for

krevende grafikk med særskilte MXM-grafikkort (tillegg).

S3-hvilemodus.

Start på et øyeblikk med Intel® Smart Response Technology, en diskcacheløsning som gir

Planlegg overganger effektivt med 15-måneders livssyklusstabilitetsavtale med HP, og

ytelse som en SSD-stasjon, raskere oppstartstid og rask programrespons.

samordne driften med internasjonalt konsistente SKU-enheter i mer enn 145 land.

Overfør data raskere med innebygde SuperSpeed USB 3.0 -porter, og sørg for praktisk

Din trygghet er vårt anliggende. Sett din lit til prisbelønnet kundestøtte og service med en

tilgang til enhetene som teamet bruker mes, inkludert DisplayPort for doble skjermer og en

standard, 3-års begrenset garanti, eller velg utvidede pakker via HP Care Pack-tjenester.

seriell port (tillegg).
Konfigurer systemet for de tøffeste belastninger med støtte for opptil 16 GB DDR3
SDRAM-minneteknologi, som har støtte for tokanals minneløsninger via to SODIMM-spor.
Øk lagringskapasiteten med flere SATA-harddiskkonfigurasjoner på opptil 1 TB, eller en 256
GB selvkrypterende stasjon/SSD-stasjon.

HP Compaq Elite 8300 All-in-One
stasjonære PCer

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

Prosessor

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

Brikkesett

Intel® Q77 Express

Minne

Inntil 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Minnespor: 2 SODIMM

Internt lager

250 GB , inntil 1 TB, SATA (7200 rpm)
inntil 256 GB , SATA selvkrypterende Solid State Drive
120 GB , inntil 128 GB , SATA SSD-stasjoner

Uttakbare medier

Tynn skufflastet DVD-ROM; Tynn skufflastet SuperMulti DVD-brenner

Grafikk

Integrert Intel HD Graphics: Basic, 2000, 2500 eller 4000; AMD Radeon 7650A (2 GB)

Lyd

Integrert IDT 92HD91-lyd med SRS Premium Sound Pro-programvare; Integrerte stereohøyttalere med høy effekt; Volumkontroll- og dempeknapper; Stereohodetelefonkontakt;
Mikrofoninngang; Stereoutgang

Kommunikasjon

Integrert Intel 82579LM GbE (10/100/1000); HP trådløst 802.11 g/n 2x2 mini-NIC; Intel Wireless 802.11 a/g/n 6205 mini-PCIe-nettverkskort

Utvidelsesspor

1 mini-PCIe x1 med halv lengde; 1 Secure Digital-medieleser; 1 mSATA; 1 MXM

Porter og kontakter

4 USB 3.0; 2 USB 2.0; 2 PS/2; 1 mikrofoninngang; 1 hodetelefon; 1 DisplayPort; 1 lydutgang; 1 strømkontakt; 1 RJ-45

Innenhet

HP standardtastatur (PS/2 eller USB); HP USB CCID smartkorttastatur (tillegg); HP trådløst tastatur
HP 2-knappers optisk mus med rullefunksjon (PS/2 eller USB); HP trådløs mus

Programvare

Microsoft® Office Starter: Bare Word og Excel® med redusert funksjonalitet og reklame. Ikke PowerPoint® eller Outlook®. Kjøp Office 2010 for å bruke programvaren med alle
funksjoner; Adobe Flash Player; Ask Search; HP Marketplace; HP-bakgrunn; Microsoft Advantage Program; Microsoft Security Essentials; PDF Complete Corporate Edition; WinZip
Basic; Yahoo Search; HP ProtectTools-sikkerhetspakke

Sikkerhet

Deaktivering av USB-port; HP kabellås med nøkkel (tillegg); Common Criteria-sertifisert, Infineon TPM SLB9635TT1.2 - 3,17 FW; Innbruddsdetektor; Låsbare tilgangspaneler; Kan
monteres på vegg med VESA-brakett; Støtte for Nobel-låseplate (tillegg fra tredjepart); Støtte for 3M-skjermfilter for modeller uten berøring (tillegg fra tredjepart)

Mål

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

Vekt

Starter på 9,85 kg (med berøringspanel); Starter på 9,02 kg (uten berøringspanel)

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner tilgjengelig, EPEAT® der HP registrerer kommersielle stasjonære produkter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i ditt land.

Strøm

Intern 230 W, 90 % effektiv, aktiv PFC

Utvidelsesløsninger

1 mini-PCIe x1 med halv lengde; 1 Secure Digital-medieleser; 1 mSATA; 1 MXM Én 13,3 cm (5,25") Én 8,9 cm (3,5")

Garanti

Beskyttet av HP Services, inkludert en 3-3-3 standardgaranti. Betingelser og vilkår varierer for ulike land og/eller modeller.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og
-tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for
tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows 7 fullt ut. Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle
versjoner av Windows 7. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows7/products/home for detaljer. Intel, Core og Pentium er registrerte varemerker for Intel
Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet.Lær mer på www.hp.eu/desktops
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stasjonære PCer

HP anbefaler Windows® 7.

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Virtual Rooms-lisens (opptil 15
personer/møte)

Fra hvor som helst med Internett-tilgang kan man koble seg til og arrangere gruppemøter, kundeorienteringer og
kursaktiviteter på ett praktisk, nettbasert sted.

HP 1 TB 7200 rpm SATA-harddisk
(NCQ/Smart IV) 6 Gbps

Maksimer ytelsen til HP kontor-PCer, og dekk lagringsbehovene med stasjoner med høy kapasitet. Serial ATA (NCQ og Smart
IV) 6,0 Gb/s harddisker er tilgjengelige i følgende modeller: 2,5” 7,2k – 1 TB, 500 GB** og 2,5" 10k - 250 GB** og 500 GB.**

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

Få best mulig ytelse fra kontor-PCen med HP-minne. Oppgrader minnet på en kostnadseffektiv måte for å øke systemytelsen
uten å måtte oppgradere prosessoren.

HP trådløst tastatur og trådløs mus

HP trådløst tastatur og mus gir deg avansert funksjonalitet og brukervennlighet like for hånden. Slutt å skjule kabler og få
tilbake et ryddig arbeidsområde med trådløst tastatur, trådløs optisk mus og trådløs USB-mottaker i én pakke – alt produsert
med tanke på miljøet.

Produktnummer: WF723A

Produktnummer: QK555AA

Produktnummer: B4U39AA

Produktnummer: QY449AA

HP Care Pack: 5 år neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke
kan løses eksternt

Produktnummer: U7899E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og
-tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for
tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows 7 fullt ut. Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle
versjoner av Windows 7. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows7/products/home for detaljer. Intel, Core og Pentium er registrerte varemerker for Intel
Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet.Lær mer på www.hp.eu/hpoptions
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