Komputer stacjonarny serii HP Compaq
Elite 8300 All-in-One
Spełnij obecne i przyszłe wymagania biznesowe z tym inteligentnym komputerem typu All-in-One
(Wszystko w jednym), przepełnionym funkcjami zapewniającymi wyjątkową wydajność i bogate opcje
multimedialne. Do tej oszczędnej konstrukcji możesz dodać opcjonalny, intuicyjny panel dotykowy —
idealny dla zastosowań biznesowych i zadań o dużej przepustowości klientów. Zwiększ produktywność
dzięki najnowszym technologiom komputerowym i uprość środowisko informatyczne, korzystając z funkcji
zarządzania zdalnego i zabezpieczeń klasy korporacyjnej.

HP zaleca system Windows® 7.
Urządzenie typu All-in-One (Wszystko w jednym)
może wszystko zmienić.

Kontrola zasobów sprzętowych

Stwórz środowisko idealne dla Twoich potrzeb z tym wszechstronnym komputerem typu

komputerowych z HP ProtectTools, kompleksowym pakietem zabezpieczeń wbudowanych

All-in-One (Wszystko w jednym). Dostosuj wyrazisty ekran Full-HD o przekątnej 58,4 cm (23

w sprzęt i oprogramowanie.

cali) do pracy w układzie portretowym lub pejzażowym albo zamontuj go na ścianie —

Odbieraj aktualizacje diagnostyczne i wdrażaj automatyczne odzyskiwanie systemu dzięki

idealne rozwiązanie dla niewielkich przestrzeni, kiosków i przestrzeni publicznych.

istotnej ochronie, jaką zapewnia HP BIOS Protection, oraz zdalnie zarządzaj klientami dzięki

Nadszedł czas, aby poznać siłę dotyku. Ekrany multidotykowe HP zapewniają szybki i łatwy

technologiom Intel® Core™ vPro™ i rozwiązaniom marki LANDesk Software.

dostęp do istotnych informacji biznesowych oraz aplikacji prezentowanych klientom.

Pełen dostęp do całego systemu poprzez pojedynczy, tylny, zamykany na klucz panel

Oszczędzaj na kosztach podróży z opcjonalnym oprogramowaniem HP Virtual Room i

umożliwiający łatwą rozbudowę i wymianę podzespołów.

wirtualnie pokonuj odległości, korzystając z opcjonalnej zintegrowanej kamery internetowej

Maksymalnie wykorzystaj swoją inwestycję.

oraz zespołu dwóch mikrofonów.
Wsłuchaj się w wyjątkową jakość dźwięku zintegrowanego systemu SRS Premium Sound
PRO™ i wewnętrznych głośników klasy biznesowej.

Dostosuj poziom ochrony danych i zarządzaj funkcjami wdrażania systemów

Niższe rachunki dla firmy dzięki wbudowanemu zasilaczowi o sprawdzonej 90% sprawności
oraz dłuższy okres eksploatacji komputera z oprogramowaniem HP Power Assistant.
Kontrola profilów zasilania, możliwość dostosowania harmonogramów trybu

Wydajność biznesowa

oszczędnościowego i wyboru ustawień trybu uśpienia S3.

Zwiększ produktywność, wykorzystując możliwości procesorów Intel® Core™ vPro™ drugiej i

Wydajnie planuj migracje z 15-miesięczną gwarancją na stabilne użytkowanie od HP oraz

trzeciej generacji i tchnij życie w swoje prezentacje ze zintegrowanym układem Intel® HD

zachowaj zgodność operacji na całym świecie dzięki spójnym kodom produktów w ponad

Graphics. Opcjonalna oddzielna karta graficzna MXM pozwoli na obsługę bardziej

145 krajach.

wymagających aplikacji graficznych.

Twój spokój jest naszym celem. Możesz polegać na nagradzanych usługach pomocy

Wznawiaj pracę w ciągu sekund, korzystając z technologii Intel® Smart Response,

technicznej w ramach standardowej 3-letniej gwarancji ograniczonej lub wybrać

rozwiązania pamięci podręcznej dysków zapewniającego wydajność na poziomie dysków

rozszerzoną ofertę z pakietu usług HP Care Pack.

półprzewodnikowych SSD, szybsze uruchamianie i szybkie odpowiedzi aplikacji.
Szybszy transfer danych dzięki zintegrowanym portom SuperSpeed USB 3.0 oraz wygodny
dostęp do urządzeń peryferyjnych najczęściej wykorzystywanych przez Twój zespół,
zapewniany między innymi przez port DisplayPort pozwalający na obsługę dwóch
monitorów i opcjonalny port szeregowy.
Dla najtrudniejszych zadań możliwa jest konfiguracja systemu z możliwością obsługi do 16
GB pamięci DDR3 SDRAM oraz funkcją obsługi pamięci dwukanałowej za pośrednictwem
dwóch gniazd SODIMM.
Możliwość zwiększenia przestrzeni dyskowej w konfiguracjach SATA o pojemności do 1 TB
lub z dyskiem samoszyfrującym/dyskiem półprzewodnikowym SSD o pojemności 256 GB.

Komputer stacjonarny serii HP Compaq Elite
8300 All-in-One

HP zaleca system Windows® 7.

Obudowa

Urządzenie wielofunkcyjne

System operacyjny

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

Procesor

Intel® Core™ i7-3770 z układem graficznym Intel HD Graphics 4000 (3,40 GHz, 8 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); Intel® Core™ i5-3570 z układem graficznym Intel HD Graphics
2500 (3,40 GHz, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); Intel® Core™ i5-3470 z układem graficznym Intel HD Graphics 2500 (3,20 GHz, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); Intel®
Core™ i3-3240 z układem graficznym Intel HD Graphics 2500 (3,40 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie); Intel® Core™ i3-3225 z układem graficznym Intel HD Graphics 4000
(3,30 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie); Intel® Core™ i3-3220 z układem graficznym Intel HD Graphics 2500 (3,30 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie); Intel® Pentium®
G640 z układem graficznym Intel HD Graphics (2,80 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)

Zestaw układów

Intel® Q77 Express

Pamięć

Maksymalnie 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Gniazda pamięci: 2 gniazda SODIMM

Wewnętrzna pamięć masowa

250 GB, maksymalnie 1 TB, SATA (7200 obr./min)
maksymalnie 256 GB, Samoszyfrujący dysk Solid State Drive SATA;
120 GB, maksymalnie 128 GB, Napęd Solid State SATA

Nośniki wyjmowalne

Napęd wysuwany DVD-ROM Slim Nagrywarka wysuwana SuperMulti DVD Slim

Grafika

Zintegrowany układ graficzny Intel HD Graphics: Basic, 2000, 2500 lub 4000; AMD Radeon 7650A (2 GB)

Karta dźwiękowa

Zintegrowany kontroler audio IDT 92HD91 z oprogramowaniem SRS Premium Sound Pro; Wbudowane głośniki stereo o wysokich parametrach; Przyciski regulacji głośności i
wyciszania; Gniazdo słuchawkowe stereo; Wejście mikrofonowe; Wyjście liniowe stereo;

Komunikacja

Wbudowana karta sieciowa Intel 82579LM GbE (10/100/1000); Mini-karta sieci bezprzewodowej HP 802.11 g/n 2x2 Karta sieci bezprzewodowej Intel 802.11 a/g/n 6205

Gniazda rozszerzeń

1 karta mini PCIe x1 o połowicznej długości; 1 czytnik nośników Secure Digital; 1 gniazdo mSATA; 1 gniazdo MXM

Porty i złącza

4 porty USB 3.0; 2 porty USB 2.0; 2 porty PS/2; 1 gniazdo mikrofonowe; 1 gniazdo słuchawkowe; 1 złącze DisplayPort; 1 wyjście audio; 1 złącze zasilania; 1 złącze RJ-45

Urządzenie wejściowe

Standardowa klawiatura HP (USB lub PS/2); Klawiatura HP USB CCID SmartCard (opcjonalnie); Klawiatura bezprzewodowa HP
2-przyciskowa mysz optyczna HP z przewijaniem (PS/2 lub USB); Mysz bezprzewodowa HP

Oprogramowanie

Pakiet Microsoft® Office Starter: niepełne wersje programów Word i Excel® z reklamami. Bez PowerPoint® i Outlook®. W celu korzystania ze wszystkich funkcji konieczny jest zakup
pakietu Office 2010. Adobe Flash Player; Wyszukiwarka Ask; HP Marketplace; HP Wallpaper; Microsoft Advantage Program; Microsoft Security Essentials; PDF Complete Corporate
Edition; WinZip Basic; Wyszukiwarka Yahoo; HP ProtectTools Security Suite

Bezpieczeństwo

Dezaktywacja portu USB; Blokada HP Keyed Cable L ock (opcjonalnie); Certyfikat Common Criteria, Infineon TPM SLB9635TT1.2 - 3.17 FW; Wykrywacz włamań; Zamykane panele
dostępowe; Możliwość montażu na ścianie przy pomocy uchwytu VESA; Obsługa płyty blokady Nobel (opcjonalnie, urządzenie innych producentów); Obsługa ekranu 3M Privacy
Screen dla modeli bez panelu dotykowego (opcjonalnie, urządzenie innych producentów)

Wymiary

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

Waga

Od 9,85 kg (z panelem dotykowym); Od 9,02 kg (bez panelu dotykowego)

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Dostępne są konfiguracje zgodne z normą ENERGY STAR® i certyfikatem EPEAT®, gdzie HP rejestruje swoje produkty komercyjne. Status rejestracji w danym kraju jest dostępny na
stronie www.epeat.net.

Zasilanie

Wewnętrzny 230 W, sprawność 90%, aktywny stabilizator PFC

Rozszerzenia

1 karta mini PCIe x1 o połowicznej długości; 1 czytnik nośników Secure Digital; 1 gniazdo mSATA; 1 gniazdo MXM Jeden 13,3 cm (5,25") Jeden 8,9 cm (3,5")

Gwarancja

Standardowa gwarancja 3-3-3 z serwisem działu usług HP. Warunki gwarancji zależą od kraju i/lub modelu.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być
interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 7 może wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. W niektórych
edycjach Windows 7 niektóre funkcje są niedostępne. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem
http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/products/home. Intel, Core i Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów
zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy kapitałowej Microsoft.Więcej informacji znajdziesz

pod adresem www.hp.eu/desktops
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HP zaleca system Windows® 7.

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
HP Virtual Rooms (do 15 osób na 1
spotkaniu) — licencja

Łączność z dowolnego miejsca oferującego dostęp do Internetu zapewnia możliwość prowadzenia spotkań zespołów,
spotkań informacyjnych dla klientów i szkoleń za pośrednictwem jednej, wygodnej lokalizacji dostępnej online.

Dysk twardy HP 1 TB 7200 obr./min
SATA (NCQ/Smart IV), 6 Gb/s

Zmaksymalizuj wydajność swoich komputerów firmowych HP i spełnij potrzeby w zakresie przechowywania danych za
pomocą dysków o dużej pojemności. Dostępne są następujące modele dysków twardych Serial ATA (NCQ i Smart IV) 6,0 Gb/s:
2,5” 7200 obr./min – 1 TB i 500 GB** oraz 2,5" 10.000 obr./min – 250 GB** i 500 GB.**

Numer produktu: WF723A

Numer produktu: QK555AA

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

Pamięć HP zapewni maksymalną wydajność przedsiębiorstwa. Powiększenie pamięci to ekonomiczny sposób zwiększenia
wydajności systemu bez wymiany procesora.

Bezprzewodowa klawiatura i mysz HP

Bezprzewodowa mysz i klawiatura HP oferują dostępność zaawansowanych funkcji i łatwość obsługi w zasięgu ręki. Skończ z
chowaniem kabli i odzyskaj swobodne środowisko pracy dzięki bezprzewodowej klawiaturze, bezprzewodowej myszy
laserowej oraz odbiornikowi USB w jednym zestawie – stworzonym z dbałością o środowisko.

Numer produktu: B4U39AA

Numer produktu: QY449AA

HP Care Pack: 5 lat, serwis w
następnym dniu roboczym, w miejscu
instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa urządzenia ostanie przeprowadzona przez specjalistę
zakwalifikowanego przez HP, w miejscu instalacji, w następnym dniu roboczym — usługa ta jest dostępna przez 5 lat

Numer produktu: U7899E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być
interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 7 może wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. W niektórych
edycjach Windows 7 niektóre funkcje są niedostępne. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem
http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/products/home. Intel, Core i Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów
zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy kapitałowej Microsoft.Więcej informacji znajdziesz pod
adresem www.hp.eu/hpoptions
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