Multifunkčné stolné počítače radu HP
Compaq Elite 8300
Splňte terajšie aj budúce potreby podniku s inteligentným multifunkčným počítačom nabitým vysokým
výkonom s množstvom multimediálnych funkcií. Implementujte intuitívne voliteľné dotykové ovládanie do
tohto návrhu šetriaceho miesto, ideálneho pre podnikové aplikácie a oblasti, ktoré vyžadujú vysoké
nasadenie. Zvýšte produktivitu vďaka najnovším počítačovým technológiami a zjednodušte svoje
prostredie IT so vzdialenou spravovateľnosťou a zabezpečením na profesionálnej úrovni.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Multifunkčnosť všetko mení

Kontrola portfólia

multifunkčnému počítaču. Upravte orientáciu skvelého displeja s uhlopriečkou 58,4 cm (23

nástrojov HP ProtectTools, ktoré predstavujú komplexné portfólio funkcií zabezpečenia

palcov) a rozlíšením Full-HD na výšku alebo na šírku alebo ho pripevnite na stenu –

vstavaných do hardvéru aj softvéru.

perfektný pre kiosky, vestibuly a tesné priestory.

Získavajte diagnostické aktualizácie, implementujte automatické obnovenie pomocou

Privítajte vo svojom podniku silu dotyku. Viacdotykové obrazovky HP umožňujú rýchly a

systému HP BIOS Protection dôležitého pre podnikanie a na diaľku riaďte zákazníkov

jednoduchý prístup k informáciám dôležitým pre podnikanie a zákazníckym aplikáciám.

pomocou technológií a riešení Intel® Core™ vPro™ zo softvéru LANDesk.

Ušetrite náklady na cestovanie vďaka voliteľnému softvéru HP Virtual Room a prekonajte

Získajte úplný prístup k celému systému pomocou jedného zadného uzamykateľného

vzdialenosť pomocou voliteľnej vstavanej webovej kamery a duálneho poľa mikrofónov.

panelu, ktorý vám umožní jednoducho inovovať a nahradiť komponenty.

Nalaďte sa na vynikajúcu kvalitu zvuku s integrovanou technológiou SRS Premium Sound

Maximalizujte svoje investície

Vytvorte ideálne prostredie, ktoré vyhovuje vašim potrebám, vďaka všestrannému

PRO™ a internými reproduktormi podnikovej úrovne.

Prispôsobte úroveň ochrany dát a a kontrolujte funkcie nasadenia počítača pomocou

Pomôžte svojej spoločnosti znížiť prevádzkové náklady vďaka internému napájaniu, ktoré je

Výkon podniku

o 90 % úspornejšie, a predĺžte životnosť svojho počítača vďaka aplikácii HP Power Assistant.

Buďte produktívnejší vďaka výkonu procesorov radu Intel® Core™ vPro™ druhej a tretej

Kontrolujte prirodzené energetické profily, prispôsobujte plány na nízky odber energie a

generácie a vdýchnite prezentáciám život vďaka integrovanej grafickej karte Intel® HD.

zapnite S3 nastavenia režimu spánku.

Podporuje náročnejšie grafiky vďaka voliteľným diskrétnym grafickým kartám MXM.

Efektívnejšie naplánujte prechody vďaka záväzku stability s 15-mesačným životným cyklom

Dosahujte okamžité výsledky s technológiou Intel® Smart Response, riešením vyrovnávacej

od spoločnosti HP a celosvetovo zjednoťte svoje prevádzky vďaka globálne konzistentným

pamäte disku, ktoré poskytuje výkon podobný jednotke SSD, rýchlejšie spúšťanie počítača a

skladovým jednotkám vo viac ako 145 krajinách.

rýchlu odozvu aplikácií.

Našou prácou je vaša spokojnosť. Spoľahnite sa na oceňovanú podporu a služby so

Prenášajte dáta rýchlejšie vďaka vstavaným portom SuperSpeed USB 3.0 a získajte praktický

štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou, alebo si pomocou služieb HP Care Pack

prístup k zariadeniam, ktoré váš tím najviac používa, vrátane portu DisplayPort pre

vyberte rozšírené balíky.

zobrazenie na dvoch obrazovkách a voliteľného sériovému portu.
Na vysoké pracovné zaťaženia nakonfigurujte systém tak, aby podporoval až 16 GB pamäte
s technológiou DDR3 SDRAM s podporou pre dvojkanálové pamäťové riešenia
prostredníctvom dvoch zásuviek SODIMM.
Zvýšte svoj ukladací priestor pomocou viacerých konfigurácií pevného disku SATA s
veľkosťou až do 1 TB alebo 256 GB samošifrovacej jednotky/jednotky SSD.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.

Vyhotovenie

Všetko-v-jednom

Operačný systém

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 s grafickou kartou Intel HD Graphics 4000 (3,40 GHz, vyrovnávacia pamäť 8 MB, 4 jadrá); Intel® Core™ i5-3570 s grafickou kartou Intel HD Graphics 2500 (3,40
GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá); Intel® Core™ i5-3470 s grafickou kartou Intel HD Graphics 2500 (3,20 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá); Intel® Core™ i3-3240 s
grafickou kartou Intel HD Graphics 2500 (3,40 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i3-3225 s grafickou kartou Intel HD Graphics 4000 (3,30 GHz, vyrovnávacia
pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i3-3220 s grafickou kartou Intel HD Graphics 2500 (3,30 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Pentium® G640 s grafickou kartou Intel HD
Graphics (2,80 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Intel® Q77 Express

Pamäť

Maximálne 16 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM
Pamäťové sloty: 2 SODIMM

Vnútorná pamäť

250 GB, maximálne 1 TB, SATA (7 200 ot./min.)
maximálne 256 GB, Samošifrovacia jednotka SATA Solid State Drive
120 GB, maximálne 128 GB, Jednotka SATA Solid State

Vymeniteľné médiá

Jednotka DVD-ROM do tenkej zásuvky; Napaľovačka diskov DVD SuperMulti do tenkej zásuvky

Grafika

Integrovaná grafická karta Intel HD: Basic, 2000, 2500 alebo 4000; AMD Radeon 7650A (2 GB)

Zvuk

Integrovaný zvuk IDT 92HD91 so softvérom SRS Premium Sound Pro; integrované vysokovýkonné stereoreproduktory; tlačidlá na ovládanie hlasitosti a stlmenia; konektor na
stereoslúchadlá; vstup na mikrofón; zvukový stereovýstup

Možnosti komunikácie

Integrovaná karta Intel 82579LM GbE (10/100/1000); bezdrôtová sieťová karta HP Mini 802.11 g/n 2 x 2; bezdrôtová sieťová karta Intel 802.11 a/g/n 6205 Mini PCIe

Rozširujúce sloty

1 mini PCIe x1 s polovičnou dĺžkou; 1 čítačka médií Secure Digital; 1 mSATA; 1 MXM

Porty a konektory

4 USB 3.0; 2 USB 2.0; 2 PS/2; 1 vstup na mikrofón; 1 port na slúchadlá; 1 DisplayPort; 1 zvukový výstup; 1 napájací konektor; 1 RJ-45

Vstupná jednotka

Štandardná klávesnica HP (PS/2 alebo USB); klávesnica HP USB CCID SmartCard (voliteľné); bezdrôtová klávesnica HP
Dvojtlačidlová optická myš s kolieskom HP (PS/2 alebo USB); bezdrôtová myš HP

Softvér

Microsoft® Office Starter: iba obmedzené funkcie programov Word a Excel®, s reklamou. Bez programov PowerPoint® a Outlook®. Zakúpte si balík Office 2010, aby ste mohli používať
softvér s úplnou funkčnosťou; Adobe Flash Player; Ask Search; HP Marketplace; tapeta spoločnosti HP; program Microsoft Advantage; Microsoft Security Essentials; PDF Complete
Corporate Edition; WinZip Basic; Yahoo Search; súprava zabezpečenia HP ProtectTools

Zabezpečenie

Zakázanie portu USB; lankový zámok HP na kľúč (voliteľné); certifikovaný štandardom Common Criteria, Infineon TPM SLB9635TT1.2 – 3.17 FW; Intrusion Detector; uzamykateľné
prístupové panely; možnosť montáže na stenu pomocou konzoly VESA; podpora doštičky Nobel L ocking Plate (možnosť tretej strany); podpora fólie 3M Privacy Screen pre
nedotykové modely (možnosť tretej strany)

Rozmery

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

Hmotnosť

Hmotnosť od 9,85 kg (s dotykovým panelom); od 9,02 kg (bez dotykového panela)

Zhoda s normami energetickej Dostupné konfigurácie s certifikáciou ENERGY STAR®, hodnotenie EPEAT®, ktorým spoločnosť HP registruje komerčné stolné počítače. Stav registrácie vo svojej krajine nájdete na
www.epeat.net.
efektívnosti
Zdroj

Interné 230 W s účinnosťou 90 %, aktívne PFC

Riešenia pre rozšírenie

1 mini PCIe x1 s polovičnou dĺžkou; 1 čítačka médií Secure Digital; 1 mSATA; 1 MXM Jedna 13,3 cm (5,25") Jeden 8,9 cm (3,5")

Záruka

Ochrana službami HP Services vrátane trojročnej štandardnej záruky 3-3-3. Podmienky a ustanovenia sa líšia v závislosti od krajiny a typu.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné
záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne
informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text
v tomto dokumente.
Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 7 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Niektoré funkcie nie sú k
dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 7. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows7/products/home. Intel, Core a
Pentium sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Microsoft a Windows sú ochranné
známky skupiny spoločností Microsoft.Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/desktops
4AA4-3022SKE, august 2012
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
HP Virtual Rooms (up to 15 people in
one meeting) License

Pripojte sa odkiaľkoľvek s prístupom na Internet a organizujte stretnutia tímu, schôdzky so zákazníkmi školenia na jednom
pohodlnom online mieste.

Pevný disk HP 1 TB, 7200 ot./min, SATA
(NCQ/Smart IV) 6Gb/s

Veľkokapacitné disky umožňujú maximalizovať výkon počítačov HP Business a spĺňať požiadavky na ukladací priestor. Pevné
disky Serial ATA (NCQ a Smart IV) 6,0 Gb/s sú k dispozícii v modeloch: 2,5" 7 200 ot./min. – 1 TB, 500 GB** a 2,5" 10 000
ot./min. – 250 GB** a 500 GB**.

Číslo produktu: WF723A

Číslo produktu: QK555AA

Pamäť HP 4-GB PC3-12800 (DDR3-1
600 MHz) SODIMM

Maximalizujte výkon pracovného počítača s pamäťou HP. Inovácia pamäte je cenovo prijateľným spôsobom na zvýšenie
výkonu systému bez potreby inovácie procesora.

Bezdrôtová klávesnica a myš HP

Bezdrôtová klávesnica a myš HP vám vkladá pokrokovú funkčnosť a ľahkosť používania priamo do dlaní. Prestaňte skrývať
káble a znovu objavte pracovný priestor bez neporiadku pomocou bezdrôtovej klávesnice, bezdrôtovej laserovej myši a
bezdrôtového prijímača USB v jedinom balíku, navrhnutom s ohľadom na životné prostredie.

Číslo produktu: B4U39AA

Číslo produktu: QY449AA

HP Care Pack: 5-ročný servis u
zákazníka v nasledujúci pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u
zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov

Číslo produktu: U7899E
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Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 7 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Niektoré funkcie nie sú k
dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 7. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows7/products/home. Intel, Core a
Pentium sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Microsoft a Windows sú ochranné
známky skupiny spoločností Microsoft.Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/hpoptions
4AA4-3022SKE, august 2012

