Adatlap

HP EliteOne 705 G1 58,42 cm-es (23 hüvelykes),
nem érintőképernyős All-in-One számítógép
Szépség és teljesítmény egyetlen készülékben
A formaterv lenyűgöző. Üzleti
teljesítménye még impozánsabb lesz.
Bízza létfontosságú projektjeit egy
olyan többfunkciós számítógépre,
amely gyakorlatilag bármilyen üzleti
környezet igényeit kezelni tudja.
Erősítse munkanapját egy
biztonságos számítógéppel, amely
legalább annyira megbízható, mint
amennyire stílusos.

● Windows 8.112
● Képernyőméret: 58,42 cm-es (23"-es)
képátló

Elegáns forma.
● Bemutatóteremmé változtathatja az ügyfélteret, és a kiszolgálóterületet is optimalizálhatja. Ez az elegáns, All-in-One
számítógép 58,42 cm-es (23"-es) képátlójú FHD képernyővel rendelkezik, és tökéletesen illeszkedik a kis méretű
munkakörnyezetekbe.
Kiváló teljesítmény.
● A forradalmi HSA architektúrát alkalmazó legújabb AMD PRO A-Series APU egységek1 segítségével maximalizálhatja a
feldolgozás hatékonyságát és a megfizethetőséget, míg az SSD és hibrid meghajtók biztosítják a gyors adatelérést.
Kiemelt biztonság, kivételes kezelhetőség.
● Biztonságos és egyszerű tárolás. Az informatikai hatékonyság lesz a meghatározó, amikor az olyan biztonsági megoldások teljes
portfóliója támogatja, mint a HP BIOSphere2 és a HP Client Security.3
Mobil világának központja.
● Kapcsolatban és munkára készen tarthatja az eszközeit. A HP vezeték nélküli hozzáférési pont4, a kis hatótávolságú
kommunikáció (NFC)5 és az USB-gyorstöltő port segítik a kapcsolat fenntartását.
Szolgáltatások
● Az opcionális sokoldalú állványokkal és a helytakarékos VESA fali konzolokkal helyet takaríthat meg.6
● Az AMD PRO A-Series APU egységek1 elérhetővé teszik az igazi üzleti számítástechnikát, és kiemelkedő teljes tulajdonlási
költséget, kezelhetőséget és biztonságot biztosítanak.
● Csökkentse az adminisztráció összetettségét. A HP Client Management és a DASH-kompatibilis eszközök segítségével könnyen
és megfizethető áron kezelheti eszközeit.
● A nagyobb hatékonyság gyors elérése érdekében egyszerűen megoszthatja internetkapcsolatát egyéb eszközökkel vagy a
munkatársaival.4
● Használja ki a lehető legjobban a virtuális konferenciákat a Lync-értekezletek révén.7 A DTS Studio Sound és a Full HD webkamera
használatával gazdag hanggal és videóval keltheti életre munkáját.7
● Az összes munkáját egyszerre áttekintheti, és akár 35%-kal8 hatékonyabb lehet. Munkáihoz nagy képernyőfelület áll
rendelkezésére az akár három külső képernyő támogatása révén.9
● Az AMD Radeon™ grafikus vezérlővel ellátott AMD APU egységek10 lenyűgöző teljesítményt és káprázatos grafikát biztosítanak
elérhető áron.
● A kettős tárolós RAID konfigurációk segítségével biztonságban tudhatja az adatait.11
● A HP BIOSphere testre szabható biztonsági funkcióival biztonságban tudhatja létfontosságú adatait és rendszereit.2
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HP EliteOne 705 G1 58,42 cm-es (23 hüvelykes), nem érintőképernyős
All-in-One számítógép Műszaki jellemzők táblázata

Helyigény

All-in-One többfunkciós készülék

Elérhető operációs rendszer

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (elérhető a Windows 10 Pro alacsonyabb verzióra állításával)17
Windows 7 Professional 32 (elérhető a Windows 10 Pro alacsonyabb verzióra állításával)17
Windows 7 Professional 64 (elérhető a Windows 8.1 Pro alacsonyabb verzióra állításával)2
Windows 7 Professional 32 (elérhető a Windows 8.1 Pro alacsonyabb verzióra állításával)2
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
Ubuntu Linux 64
FreeDOS 2.0

Elérhető processzorok3

AMD A10 PRO-7800B APU Radeon R7 grafikus vezérlővel (3,5 GHz, 4 MB gyorsítótár, 4 mag); AMD A8 PRO-7600B APU Radeon R7 grafikus vezérlővel (3,1 GHz, 4 MB gyorsítótár, 4 mag); AMD A6
PRO-7400B APU Radeon R5 grafikus vezérlővel (3,5 GHz, 1 MB gyorsítótár, 2 mag); AMD A4 PRO-7350B APU Radeon R5 grafikus vezérlővel (3,4 GHz, 1 MB gyorsítótár, 2 mag)

Lapkakészlet

AMD D4

Legnagyobb memória

Legfeljebb 16 GB DDR3-1600 SDRAM 4
Standard memória – feljegyzés: Akár 1600 MT/s átviteli sebesség

Memória bővítőhelyek

2 SODIMM

Belső tárolókapacitás

120 GB Legfeljebb 256 GB SATA SE SSD5
500 GB Legfeljebb 1 TB SATA SSHD5
120 GB Legfeljebb 512 GB SATA SSD5
Legfeljebb 128 GB Turbo Drive (M.2 PCIe SSD)5
Legfeljebb 500 GB SATA SED (7200 f/p)5
320 GB Legfeljebb 500 GB SATA (7200 f/p)5

Optikai tárolók

Vékony, tálcás SATA DVD-ROM; Vékony, tálcás SATA SuperMulti DVD-író; Vékony, tálcás SATA BDXL Blu-ray író6,7

Képernyő

58,42 cm-es (23 hüvelykes) WLED IPS nem érintőképernyős, szélesvásznú, hátsó megvilágítású, csillogásmentes LCD (1920 x 1080)

Elérhető grafikus kártya

Integrált AMD Radeon HD9
(A processzorba integrált AMD Radeon HD grafikus vezérlő)

Hangeszközök

DTS Studio Sound™ Realtek ALC3228 HD hanggal (16- és 24 bites PCM), nagy teljesítményű integrált hangszórókkal, hangerőszabályzó és némítás gombbal, sztereó fejhallgató-csatlakozóval,
mikrofonbemenettel és sztereó vonalkimenettel

Kommunikáció

Integrált Broadcom NetXtreme GbE Plus; Kombinált HP 802.11a/b/g/n vezeték nélküli PCIe Mini Card és Bluetooth-adapter (opcionális); Intel 802.11a/b/g/n vezeték nélküli 7260 PCIe Mini Card
(opcionális)8

Bővítőhelyek

1 félhosszú mini PCIe; 1 M.2 PCIe x4
(Félhosszú mini PCIe az opcionális vezeték nélküli LAN modul számára)

Portok és csatlakozók

Old.: 2 USB 3.0 (1 gyorstöltő); 2 USB 2.0; 1 mikrofon; 1 fejhallgató
Hátul: 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 2 PS/2 (billentyűzet és egér); 1 mikrofon; 1 fejhallgató; 1 soros; 1 vonali hangkimenet; 1 tápcsatlakozó; 1 RJ-45; 1 DisplayPort 1.2

Belső meghajtórekeszek

Egy 2,5"-es

Külső meghajtórekeszek

Egy 13,4 cm-es (5,25"-es)

Webkamera

Opcionális beépített 2 MP-es webkamera és kettős mikrofonelrendezés (1920 x 1080)

Elérhető szoftver

A HP üzleti számítógépekhez számos szoftver van mellékelve, többek között a HP Client Security, a HP Drive Encryption, a HP Password Manager, a Microsoft Security Essentials, a CyberLink Power
DVD BD, a HP ePrint illesztőprogram, a HP PageLift, a Box (50 GB-os ajánlat) és a Foxit PhantomPDF Express. Az előre telepített szoftverek teljes listáját a rövid termékleírásban tekintheti
meg11,12,13,14,15

Adatvédelem kezelése

Common Criteria-minősítésű (Infineon TPM SLB9656TT1.2 - 4.32 FW); HP kulccsal zárható kábelzár (opcionális); Behatolásészlelő; Zárható szerelőfedél; Zárható I/O biztonsági fedél; Biztonsági
csavar; A 3M Privacy Screen támogatása (külső gyártó opcionális megoldása); Nobel zárlap támogatása (külső gyártó opcionális megoldása); USB-port letiltása (a BIOS segédprogramon keresztül);
VESA kerettel falra/mozgókarra/állványra szerelhető

Rendszervezérlési jellemzők

AMD DASH-technológiával kompatibilis

Áramellátás

200 W-os, akár 93%-os hatásfokú, aktív PFC

Méretek

560 x 153,4 x 437,2 mm
(Egyszerű állvánnyal)

Súly

10,06 kg
(Alap állvánnyal. A pontos súly a konfigurációtól függ)

Környezeti

Alacsony halogéntartalmú; Arzénmentes kijelzőüveg

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvánnyal rendelkező és EPEAT® besorolású konfigurációk érhetők el

Garancia

3 éves (3-3-3) korlátozott jótállás és szervizszolgáltatás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása, valamint a helyszíni javítás. A használati feltételek országonként
eltérőek. Bizonyos korlátozások és kizárások lehetnek érvényesek.
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HP EliteOne 705 G1 58,42 cm-es (23
hüvelykes), nem érintőképernyős All-in-One
számítógép
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP 8 B PC3-12800
(DDR3-1600 MHz) SODIMM
memória

Maximalizálja üzleti számítógépe teljesítményét HP memóriával. A memóriabővítéssel költséghatékonyan növelheti a
rendszerteljesítményt, a processzor cseréje nélkül.

HP kettős kimenetű USB
grafikus adapter

Növelje a képernyőterületet és a hatékonyságot a két képernyős beállításnak köszönhetően a HP kettős kimenetű USB-s
grafikus adapterrel, amely DVI-I és DisplayPort-kimenetekkel rendelkezik a nagy felbontású kijelzők egyetlen USB 3.0
B-csatlakozón keresztüli működtetéséhez.

Termékszám: B4U40AA

Termékszám: C5U89AA

HP 128 GB-os SED Opal2
SSD meghajtó

A HP 128 GB-os SED Opal 2 SSD meghajtói gyors rendszerindítást, fájlkeresést, alkalmazásindítást, valamint kevesebb
állásidőt és alacsonyabb energiafogyasztást biztosítanak.1,2

HP vezeték nélküli
billentyűzet és egér

A HP vezeték nélküli billentyűzet és egér fejlett funkciókat és könnyed használatot helyez a felhasználó keze ügyébe. A
vezeték nélküli billentyűzetet, vezeték nélküli lézeres egeret és USB vezeték nélküli vevőegységet tartalmazó,
környezettudatosan összeállított csomag feleslegessé teszi a vezetékekkel való bíbelődést és rendezett munkafelületet
biztosít.

Termékszám: G1K24AA

Termékszám: QY449AA

4 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

A 4 éves támogatási idő alatt a HP minősített szakembere a következő munkanapon elvégzi a helyszíni javítást, ha a
probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: U7897E
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HP EliteOne 705 G1 58,42 cm-es (23
hüvelykes), nem érintőképernyős All-in-One
számítógép
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

1Ennek a rendszernek külön megvásárolható 64 bites operációs rendszerre és 64 bites szoftvertermékekre van szüksége ahhoz, hogy kihasználja az AMD technológia 64 bites feldolgozási képességeit. Az AMD technológiával elérhető többmagos feldolgozás a

rendszer teljesítményének a növelésére szolgál. Mivel a rendelkezésre álló szoftveralkalmazások köre rendkívül széles, a 64 bites operációs rendszerre és a kétmagos processzorra épülő rendszerek teljesítménye esetenként más és más lehet. Az AMD
modellszámozása nem az órajelet tükrözi.
2 A HP BIOSphere-szolgáltatások a számítógépes platformtól és a konfigurációtól függően változhatnak.
3 Windows rendszer szükséges.
4 A vezeték nélküli hozzáférési pont alkalmazáshoz aktív internetkapcsolat és külön megvásárolható adatforgalmi előfizetés szükséges. A HP vezeték nélküli hozzáférési pont aktív állapotában a készüléken lévő alkalmazások továbbra is működnek, és
ugyanazon adatforgalmi előfizetést használják, mint a vezeték nélküli hozzáférési pont. A vezeték nélküli hozzáférési pont adatforgalma további díjakkal járhat. A részleteket ellenőrizze az előfizetésében. Használatához Windows 8 rendszer szükséges.
5 Az NFC opcionális funkció. Használatához Windows 8 vagy Windows 8.1 rendszer szükséges. A Windows 8 NFC funkcióival kapcsolatban a http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/tap-share#1TC=t1 címen találhat további információt. Az NFC hitelesítési
szoftvermegoldás külön vásárolható meg.
6 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg.
7 Internetelérést igényel.
8 „Observed Productivity, Efficiency and User Satisfaction when Using Multiple or Large Displays” (Termelékenységi, hatékonysági és felhasználói elégedettségi vizsgálat több vagy nagy képernyő használata esetén), Koala LLC Ergonomics Consulting, 2012.
november 6.
9 A külső kijelzők támogatása alapkiépítésben az integrált, processzoralapú grafikus vezérlő segítségével az adott számítógépes platformtól/mérettől függ; a támogatott kijelzők tényleges száma eltérő lehet. Használatához további kábelek szükségesek.
10 Az AMD Radeon™ kettős grafikus rendszer AMD „A” sorozatú APU egységet, valamint opcionális AMD Radeon™ különálló grafikus konfigurációt igényel, és Windows 7 és Windows 8 operációs rendszeren érhető el. A Linux operációs rendszer a manuális
átkapcsolást támogatja. Ehhez az X-Server újraindítása szükséges, mert a kettős grafikus rendszer képességeit biztosító különálló grafikus processzor így aktiválható és/vagy inaktiválható. Bizonyos szolgáltatások teljes engedélyezéséhez további hardverek
(például Blu-ray meghajtó, HD vagy 10 bites monitor, tv-tuner, vezeték nélküli kapcsolattal kompatibilis HDTV) és/vagy szoftverek (például multimédiás alkalmazások) szükségesek. A HD videomegjelenítéshez HD videoforrás szükséges.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvereket vagy

BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információk: http://www.microsoft.com.
2 A rendszerre előre telepítve lett a Windows 7 Pro szoftver, illetve a Windows 8.1 Pro szoftver adathordozója és licence is mellékelve van hozzá. Egyszerre csak a Windows szoftver egyik verziója használható. A különböző verziók közötti váltáshoz el kell
távolítania az egyik verziót, majd telepítenie kell a másikat. Az operációs rendszerek eltávolítása, illetve telepítése előtt biztonsági másolatot kell készítenie az összes adatról (fájlokról, fényképekről stb.), így elkerülhető azok elvesztése.
3 Ennek a rendszernek 64 bites operációs rendszerre és 64 bites szoftvertermékekre van szüksége ahhoz, hogy kihasználja az AMD technológia 64 bites feldolgozási képességeit. Az AMD technológia esetén elérhető többmagos feldolgozás a rendszer
teljesítményének növelésére szolgál. Mivel a rendelkezésre álló szoftveralkalmazások köre rendkívül széles, a 64 bites operációs rendszerre épülő rendszerek teljesítménye esetenként más és más lehet. Az AMD számozása nem az órajelet tükrözi.
4 A grafikus lapkakészlet működés közben igénybe veszi a teljes rendszermemória (RAM) egy részét a grafikus teljesítmény biztosításához. A grafikus teljesítmény biztosításához lefoglalt rendszermemóriát más programok másra nem használhatják.
5 Merevlemezek esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. 1 TB = 1 billió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. A rendszer-helyreállítási szoftver számára Windows 7 rendszer esetén legfeljebb 16 GB, Windows 8 rendszer esetén legfeljebb 36 GB
rendszertárhely van lefoglalva a merevlemezen.
6 A szerzői jogvédelem alatt álló anyagok másolása szigorúan tilos. A tényleges sebesség eltérő lehet. A kétrétegű adathordozók otthoni DVD-lejátszókkal és DVD-ROM meghajtókkal való kompatibilitása eltérő. Vegye figyelembe, hogy a DVD-RAM nem képes
olvasni vagy írni 2,6 GB-os egyoldalas, illetve 5,2 GB-os kétoldalas 1.0-s verziójú adathordozókat.
7 A Blu-Ray XL meghajtó miatt a lemezzel, a digitális kapcsolattal, a kompatibilitással és a teljesítménnyel kapcsolatos problémák jelentkezhetnek, amelyek nem minősülnek a termék hibájának. A hibamentes lejátszás nem minden rendszer esetében szavatolt.
Előfordulhat, hogy egyes Blu-ray filmek lejátszásához HDCP-útvonalra és HDCP-képernyőre van szükség. HD-DVD filmek nem játszhatók le ezen a BDXL-meghajtón.
8 A vezeték nélküli kártyák opcionálisak vagy kiegészítőkként érhetők el, és használatukhoz külön megvásárolható vezeték nélküli hozzáférési pont és internetkapcsolat szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.
9A HD képminőséghez HD tartalom szükséges.
10Opcionális vagy kiegészítőként elérhető funkció.
11 A Drive Encryption használatához Windows rendszer szükséges. A Drive Encryption alkalmazásba való bejelentkezés előtt a rendszer biztosítja az adatok védelmét. A számítógép kikapcsolása vagy hibernálása kilépteti a Drive Encryption alkalmazásból, így
megakadályozza az adatokhoz való hozzáférést.
12 A HP ePrint használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges, valamint internetkapcsolat a HP webkompatibilis nyomtatóhoz (a jogosult nyomtatók, támogatott adathordozók és képtípusok listájának, valamint a HP ePrint további részleteinek
megtekintéséhez látogasson el a www.hp.com/go/eprintcenter webhelyre).
13 Box-regisztráció szükséges. Az ajánlat csak az új Box-felhasználók számára érhető el. A Box alkalmazáshoz Windows 8 vagy 8.1 rendszer szükséges. Az ajánlat előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
14 A Microsoft Security Essentials használatához Windows 7 rendszer és internet-hozzáférés szükséges.
15 A HP PageLift szoftverhez Windows 8 rendszer szükséges.
16 A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.
17 A rendszerre előzetesen fel van telepítve a Windows 7 Professional szoftver, illetve a Windows 10 Pro szoftver lemeze és licence is jár hozzá. Egyszerre csak a Windows szoftver egyik verziója használható. A különböző verziók közötti váltáshoz el kell távolítania
az egyik verziót, majd telepítenie kell a másikat. Az operációs rendszerek eltávolítása, illetve telepítése előtt biztonsági másolatot kell készítenie az összes adatról (fájlokról, fényképekről stb.), így elkerülhető azok elvesztése.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/desktops
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2014, 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és
szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás.
A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges
technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért. Nem minden funkció érhető el a Windows 8.1 minden kiadásában. A rendszerek a Windows 8.1
funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolt hardvert igényelhetnek. További részletek:
http://www.microsoft.com/windows.
„Az ENERGY STAR az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegye. A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard
Company licencmegállapodás keretében használ. Az AMD az Advanced Micro Devices, Inc. védjegye. A DTS-szabadalmakat lásd: http://patents.dts.com. A DTS
Licensing Limited vállalattal kötött licencmegállapodás keretében gyártva. A DTS, a szimbólum, valamint a DTS és a szimbólum együtt bejegyzett védjegyek, és
a DTS Studio Sound a DTS, Inc. védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.”
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