Namizni računalniki HP Compaq Elite 8300
All-in-One
Izpolnite poslovne zahteve zdaj in v prihodnje s pametnim osebnim računalnikom vse-v-enem, ki ga
odlikuje ultra zmogljivost in veliko večpredstavnostnih funkcij. Dodajte intuitiven izbirni dotik tej prostorsko
varčni obliki, ki je idealna za poslovne aplikacije in zelo prometna področja. Povečajte produktivnost z
najnovejšimi tehnologijami osebnih računalnikov in poenostavite svoje okolje IT z možnostjo oddaljenega
upravljanja in zaščito poslovnega razreda.

HP priporoča Windows® 7.
Oblika All-in-One vse spremeni

Nadzorujte vozni park

potrebam. Prilagodite odličen zaslon z diagonalo 58,4 cm (23-in.) in polno visoko ločljivostjo

programsko opremo, prilagodite raven zaščite podatkov in nadzirajte namestitvene funkcije

na usmerjenost s pokončnim ali ležečim načinom ali pritrdite na zid – popolno se prilega v

osebnega računalnika.

kioskih, vežah in majhnih prostorih.

Prejemajte diagnostične posodobitve in uvajajte samodejne obnovitve s poslovno kritično

V svoje podjetje uvedite zmogljivost dotika. HP-jeva naprava na večkratni dotik zagotavlja

HP-jevo rešitvijo BIOS za zaščito in na daljavo upravljajte odjemalce z uporabo tehnologij

hiter in enostaven dostop do poslovno pomembnih informacij in aplikacij za stranke.

Intel® Core™ vPro™ in rešitev programske opreme LANDesk Software.

Prihranite stroške potovanja z izbirnim orodjem HP Virtual Room in premostite razdaljo iz oči

Poln dostop do celotnega sistema imate prek ene plošče na zadnji strani, ki se lahko zaklene

v oči z izbirno vgrajeno spletno kamero in poljem za dvojni mikrofon.

in vam omogoča enostavno nadgradnjo in nadomestitev komponent.

Zvok naravnajte na izjemno kakovost z vdelanim zvočnim sistemom SRS Premium Sound

Čim bolj izkoristite naložbo

Z vsestranskim osebnim računalnikom vse-v-enem ustvarite idealno okolje, ki ustreza vašim

PRO™ in notranjimi zvočniki poslovnega razreda.

Z orodji HP ProtectTools, obsežno zbirko varnostnih funkcij, vgrajenih v strojno in

Pomagajte zmanjšati stroške javne porabe v vašem podjetju z 90 -odstotnim, energijsko

Poslovna zmogljivost

učinkovitim notranjim virom napajanja in podaljšajte življenjsko dobo osebnega računalnika

Povečajte produktivnost z močjo družine procesorjev Intel® Core™ vPro™ druge in tretje

s pomočnikom za napajanje HP Power Assistant. Nadzorujte pripadajoče profile energije,

generacije ter oživite predstavitve z vgrajeno grafično kartico Intel® HD. Z izbirnimi

prilagodite razporede za stanje nizkega napajanja in omogočite nastavitve za stanje

diskretnimi grafičnimi karticami MXM je omogočena podpora več zahtevnih grafik.

mirovanja S3.

Bodite vedno pripravljeni s tehnologijo Intel® Smart Response, tj. rešitvijo za diskovni

S 15-mesečno HP-jevo zavezo o spremljanju stabilnosti življenjskega cikla učinkovito

predpomnilnik, ki zagotavlja učinkovitost pogona, hitrejši zagon in hitro odzivnost aplikacij.

načrtujte prehode in poenotite delovanje po vsem svetu z globalno skladnimi inventarnimi

Hitreje prenašajte podatke z vgrajenimi vrati SuperSpeed USB 3.0 in zagotovite priročen

številkami v več kot 145 državah.

dostop do naprav, ki jih vaša ekipa najbolj pogosto uporablja, vključno z vrati DisplayPort za

Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Lahko se zanesete na našo podporo in storitve s standardno

dvojne prikaze in izbirnimi zaporednimi vrati.

3-letno omejeno garancijo, v paketu storitev HP Care Pack pa lahko izberete tudi razširjene

Za najtežje poslovne delovne obremenitve konfigurirajte svoj sistem za podporo do 16 GB s

pakete.

pomnilniško tehnologijo DDR3 SDRAM skupaj s podporo za dvokanalne pomnilniške rešitve
prek dveh rež SODIMM.
Povečajte pomnilniški prostor z večkratnimi konfiguracijami trdega diska SATA do 1 TB ali
256 GB Self-Encrypting Drive/Solid State Drive.

Namizni računalniki HP Compaq Elite 8300
All-in-One

HP priporoča Windows® 7.

Lastnosti oblike

Večnamenska naprava

Operacijski sistem

Windows® 7 Ultimate 64
Windows® 7 Professional64
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Basic 32
FreeDOS

Procesor

Intel® Core™ i7-3770 z grafično kartico Intel HD 4000 (3,40 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Core™ i5-3570 z grafično kartico Intel HD 2500 (3,40 GHz, 6 MB
predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Core™ i5-3470 z grafično kartico Intel HD 2500 (3,20 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra); Intel® Core™ i3-3240 z grafično kartico Intel HD 2500
(3,40 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i3-3225 z grafično kartico Intel HD 4000 (3,30 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedro); Intel® Core™ i3-3220 z grafično kartico Intel
HD 2500 (3,30 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Pentium® G640 z grafično kartico Intel HD (2,80 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Intel® Q77 Express

Pomnilnik

Največ 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Pomnilniške reže: 2 SODIMM

Notranji pomnilnik

250 GB, največ 1 TB, SATA (7200 obr/min)
največ 256 GB, Pogon SATA Solid State Drive s samošifriranjem
120 GB, največ 128 GB, Pogon SATA Solid State Drive

Izmenljivi nosilec podatkov

Tanek pogon DVD-ROM za nalaganje v režo; tanek DVD-zapisovalnik SuperMulti za nalaganje v režo

Grafika

Vgrajena grafična kartica Intel HD: Basi, 2000, 2500 ali 4000; AMD Radeon 7650A (2 GB)

Zvočna kartica

Vgrajena zvočna kartica IDT 92HD91 s programsko opremo SRS Premium Sound Pro; vgrajeni vrhunski stereo zvočniki; gumbi za nadzor glasnosti in utišanje zvoka; priključek za
stereo slušalke; vhod za mikrofon; stereo izhod

Komunikacije

Vgrajen vmesnik Intel 82579LM GbE (10/100/1000); brezžični vmesnik HP NIC 802.11 g/n 2x2 MiniCard; brezžična kartica Intel 802.11 a/g/n 6205 Mini PCIe

Razširitvene reže

1 mini PCIe polovične dolžine x1; 1 bralnik medijev Secure digital; 1 mSATA; 1 MXM

Vrata in priključki

4 vrata USB 3.0; 2 vrat USB 2.0; 2 vrat PS/2; 1 vhod za mikrofon; 1 izhod za slušalke; 1 vrata DisplayPort; 1 izhod za zvok; 1 priključek za napajanje; 1 priključek RJ-45

Vhodna naprava

HP-jeva standardna tipkovnica (PS/2 ali USB); tipkovnica HP USB CCID s pametno kartico (izbirno); brezžična tipkovnica HP
Optična miška HP z 2 gumboma in drsnim kolescem (PS/2 ali USB); brezžična miška HP

Programska oprema

Microsoft® Office Starter: samo Word in Excel® z manj funkcijami, z oglaševanjem. PowerPoint® in Outlook® nista priložena. Če želite uporabljati programsko opremo z vsemi
funkcijami, lahko kupite zbirko Office 2010; Adobe Flash Planer; iskanje SSK; HP Marketplace; HP Wallpaper; Microsoft Advantage Program; Microsoft Security Essentials; PDF
Complete Corporate Edition; WinZip Basic; iskanje Yahoo; varnostna zbirka HP ProtectTools

Varnost

Onemogočanje vrat USB; komplet ključavnic za kable HP s ključi (izbirno); Common Criteria Certified, Infineon TPM SLB9635TT1.2 - 3.17 FW; detektor vsiljevanja; plošče za dostop z
možnostjo zaklepanja; možnost stenske namestitve prek konzole VESA; podpora za ploščo Nobel L ocking (možnost tretje stranke); podpora za zasebni zaslon 3M Privacy Screen za
modele brez dotika (možnost tretje stranke)

Mere

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

Teža

Že od 9,85 kg (s ploščo na dotik); že od 9,02 kg (brez plošče na dotik)

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo so konfiguracije v skladu s standardom ENERGY STAR®, oznaka EPEAT®, kjer HP registrira komercialne namizne izdelke. Če si želite ogledati stanje registracije v svoji državi,
obiščite spletno mesto na naslovu www.epeat.net.

Napajanje

Notranji 230-vatni, 90-odstotni aktivni PFC

Možnosti razširitve

1 mini PCIe polovične dolžine x1; 1 bralnik medijev Secure digital; 1 mSATA; 1 MXM 1 13,3 cm (5,25 palca) 1 8,9 cm (3,5 palcev)

Garancija

Zaščiteno s HP-jevimi storitvami, vključno s standardno garancijo 3-3-3. Garancijski pogoji se lahko razlikujejo glede na državo in/ali poslovni model.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za
HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega
jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 7 sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. V vseh izdajah
operacijskega sistema Windows 7 niso na voljo vse funkcije. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/windows7/products/home.
Intel, Core in Pentium so registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Microsoft in Windows sta blagovni znamki
Microsoftove skupine podjetij.Več informacij na www.hp.eu/desktops
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HP priporoča Windows® 7.

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
HP Virtual Rooms (up to 15 people in
one meeting) License

Povežite se s katerega koli mesta z internetnim odstopom, da lahko gostite sestanke, imate na voljo pregled strank in
usposabljanja na eni lokaciji, ki vam ustreza.

Trdi disk HP 1 TB (7200 obr/min) SATA
(NCQ/Smart IV) 6 Gb/s

Zagotovite večjo učinkovitost poslovnih računalnikov HP in omogočite shranjevanje po svoji meri z visokozmogljivimi pogoni.
Na voljo so naslednji modeli trdih diskov Serial ATA (NCQ in Smart IV) 6,0 Gb/s: 2,5-palčni 7,2 K – 1TB, 500 GB** in 2,5-palčni
10 K - 250 GB** in 500 GB.**

Številka izdelka: WF723A

Številka izdelka: QK555AA

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

Povečajte zmogljivost poslovnega računalnika s pomnilnikom HP. Nadgradnja pomnilnika je stroškovno učinkovit način za
povečanje zmogljivosti sistema brez nadgrajevanja procesorja.

Brezžična tipkovnica in miška HP

Z brezžično tipkovnico in miško HP imate napredno funkcionalnost in preprosto uporabo na dosegu prstov. Vaša delovna
površina bo z brezžično tipkovnico, brezžično lasersko miško in brezžičnim sprejemnikom USB lepo urejena. Okoljsko
osveščeno dobite vse tri pripomočke v enem paketu.

Številka izdelka: B4U39AA

Številka izdelka: QY449AA

Paket HP Care Pack: 5 let servisa po
principu naslednji delovni dan na kraju
uporabe

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni tehnik
podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo

Številka izdelka: U7899E
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HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega
jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
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