Veri sayfası

HP EliteOne 705 G1 58,42 cm (23 inç) Dokunmatik
Olmayan All-in-One Bilgisayar
Güzellik ve performansın hepsi bir arada
Mükemmel görünümlü tasarım. İş
performansınız hiç olmadığı kadar iyi
sonuçlar verir. İşiniz açısından kritik
önem taşıyan projelerinizde hemen
hemen tüm iş ortamlarının taleplerini
karşılayacak şekilde tasarlanmış bu
All-in-One bilgisayara güvenebilirsiniz.
İş günü boyunca hem şık hem de
güvenilir bir bilgisayar ile çalışın.

● Windows 8.112
● Ekran Boyutu: 58,42 cm (23") diyagonal

Şık tasarım
● Resepsiyon alanını bir sergileme alanına dönüştürün ve arka alanı da en iyi şekilde değerlendirin. Bu şık all-in-one bilgisayar,
58,42 cm (23") diyagonal FHD ekrana sahiptir ve küçük çalışma ortamlarına mükemmel uyum sağlar.
Kusursuz performans
● Üstün HSA Mimarisine sahip en yeni AMD PRO A-Series APU'lar1, işlem gücünün verimli ve ekonomik bir şekilde en üst düzeye
getirilmesine yardımcı olurken, katı hal ve hibrit sürücü seçenekleri verilere hızlı erişilmesine olanak sağlar.
Mükemmel şekilde yönetilen üstün güvenlik
● Güvenli ve kolay. HP BIOSphere2 ve HP Client Security gibi eksiksiz bir güvenlik çözümleri portföyü ile desteklendiğinde BT
verimliliği en üst düzeye ulaşır.3
Mobil dünyanızın hub'ı.
● Aygıtlarınızı çevrimiçi ortamda ve çalışmaya hazır şekilde tutun. HP Kablosuz Erişim Noktası,4 Yakın Alan İletişimi5 ve USB hızlı şarj
bağlantı noktası, bağlantınızı sürdürmenize yardımcı olur.
Özellikler
● İsteğe bağlı çok yönlü sehpalar veya yerden tasarruf etmenizi sağlayan VESA duvara montaj birimi ile daha fazla alan açın.6
● AMD PRO A-Series APU'lar ile gerçek iş gücünü ortaya çıkarın ve mükemmel toplam sahip olma maliyeti ve güvenlik sağlayın.1
● Yönetim karmaşıklığını azaltın. HP İstemci Yönetimi ve DASH uyumlu aygıtlar, varlıklarınızı kolay ve ekonomik bir şekilde
yönetmenize yardımcı olur.
● Hızla üretken çalışmalar sergilemek için İnternet bağlantınızı aygıtlarla veya iş arkadaşlarınızla paylaşın.4
● Sanal konferansların büyük bir çoğunluğunu Lync Meetings ile gerçekleştirin.7 DTS Studio Sound özelliğini ve Tam HD web
kamerasını kullanarak zengin sesler ve videolar ile işlerinizi hayata geçirin.7
● İstediğiniz her şeyin elinizin altında olması sayesinde %35'e8 varan oranda daha verimli olun. Üç harici ekrana kadar sağladığı
destek sayesinde tüm işlerinize yetecek kadar çok ekran bölmesi yer alır.9
● AMD Radeon™ grafik kartı10 içeren AMD APU'lar, uygun bir fiyata etkileyici performans ve göz alıcı grafikler sunar.
● Çift depolama alanlı RAID yapılandırmaları ile verilerinizi güvenli şekilde saklayın.11
● HP BIOSphere, görev açısından kritik verileri ve sistemleri özelleştirilebilir bir güvenlik ile koruma altına alır.2
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HP EliteOne 705 G1 58,42 cm (23 inç) Dokunmatik
Olmayan All-in-One Bilgisayar Teknik Özellikler Tablosu

Form faktörü

All-in-One

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (Windows 10 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)17
Windows 7 Professional 32 (Windows 10 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)17
Windows 7 Professional 64 (Windows 8.1 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
Windows 7 Professional 32 (Windows 8.1 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
Ubuntu Linux 64
FreeDOS 2.0

Kullanılabilir İşlemciler3

AMD A10 PRO-7800B APU, Radeon R7 Grafik Kartı ile (3.5 GHz, 4 MB önbellek, 4 çekirdekli); AMD A8 PRO-7600B APU, Radeon R7 Grafik Kartı ile (3.1 GHz, 4 MB önbellek, 4 çekirdekli); AMD A6
PRO-7400B APU, Radeon R5 Grafik Kartı ile (3.5 GHz, 1 MB önbellek, 2 çekirdekli); AMD A4 PRO-7350B APU, Radeon R5 Grafik Kartı ile (3.4 GHz, 1 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

AMD D4

Azami Bellek

En fazla 16 GB DDR3-1600 SDRAM 4
Standart bellek notu: En fazla 1600 Gb/s MT/s aktarım hızları;

Bellek yuvaları

2 SODIMM

Dahili depolama

120 GB En fazla 256 GB SATA SE SSD5
500 GB En fazla 1 TB SATA SSHD5
120 GB En fazla 512 GB SATA SSD5
En fazla 128 GB Turbo Drive (M.2 PCIe SSD)5
En fazla 500 GB SATA SED (7200 rpm)5
320 GB En fazla 500 GB SATA (7200 dev./dk.)5

Optik Depolama

İnce tepsi yüklemeli SATA DVD-ROM; İnce tepsi yüklemeli SATA SuperMulti DVD yazıcı; İnce tepsi yüklemeli SATA BDXL Blu-ray yazıcı6,7

Ekran

58,42 cm (23 inç) diyagonal WLED IPS dokunmatik olmayan geniş arkadan aydınlatmalı yansımasız LCD ekran (1920 x 1080)

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik AMD Radeon HD9
(İşlemciye tümleşik AMD Radeon HD grafik kartı)

Ses

DTS Studio Sound™ ile Realtek ALC3228 HD ses (16 ve 24 bit PCM), tümleşik yüksek performanslı hoparlörler, ses düzeyi denetimi ve sessiz düğmesi, stereo kulaklık jakı, mikrofon girişi ve stereo çıkışı

İletişim

Tümleşik Broadcom NetXtreme GbE Plus; HP 802.11a/b/g/n kablosuz PCIe mini kart ve Bluetooth birleşimi (isteğe bağlı); Intel 802.11a/b/g/n kablosuz 7260 PCIe mini kartı (isteğe bağlı)8

Genişletme Yuvaları

1 yarım boyda mini PCIe; 1 M.2 PCIe x4
(İsteğe bağlı kablosuz LAN modülü ile kullanılan yarım boyda mini PCIe)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

Yan: 2 USB 3.0 (1 hızlı şarj); 2 USB 2.0; 1 mikrofon; 1 kulaklık
Arka: 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 2 PS/2 (klavye ve fare); 1 mikrofon; 1 kulaklık; 1 seri; 1 ses çıkışı; 1 güç konektörü; 1 RJ-45; 1 DisplayPort 1.2

Dahili sürücü bölmeleri

Bir adet 2,5 inç

Harici sürücü bölmeleri

Bir adet 5,25"

Web kamerası

İsteğe bağlı tümleşik 2 MP ve çift mikrofon dizisi (1920 x 1080)

Kullanılabilir Yazılımlar

HP iş amaçlı bilgisayarları HP Client Security, HP Drive Encryption, HP Password Manager, Microsoft Security Essentials, CyberLink Power DVD BD, HP ePrint Driver, HP PageLift, 50 GB Box Alanı, Foxit
PhantomPDF Express gibi çeşitli yazılımlar ile birlikte sunulur. Önceden yüklenmiş yazılımların tam listesi için lütfen bu ürünün QuickSpecs dosyasına bakın11,12,13,14,15

Güvenlik Yönetimi

Common Criteria Sertifikalı, (Infineon TPM SLB9656TT1.2- 4.32 FW); HP Uyumlu Kablo Kilidi (isteğe bağlı); İzinsiz giriş dedektörü; Kilitlenebilir erişim paneli; Kilitlenebilir G/Ç güvenlik kapağı; Güvenlik
vidası; 3M Gizlilik Ekranı Desteği (üçüncü taraf seçeneği); Nobel Sabitleme Levhası Desteği (üçüncü taraf seçeneği); USB bağlantı noktası devre dışı bırakma (BIOS yoluyla); VESA bağlantı parçası ile
duvara/kola/arabaya monte edilebilir

Yönetim Özellikleri

AMD DASH teknolojisi özellikli

Güç

200 W, %93'e kadar verimli, etkin PFC

Boyutlar

560 x 153,4 x 437,2 mm
(Temel sehpa içerir)

Ağırlık

10,06 kg
(Temel sehpa içerir. Tam ağırlık yapılandırmaya göre değişir)

Çevre koruma

Düşük halojen; Arseniksiz ekran camı

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® tescilli yapılandırmalar mevcuttur

Garanti

Üç yıllık (3-3-3) sınırlı garanti ve servis hizmeti, üç yıl boyunca parça, işçilik ve yerinde onarımı kapsar. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.

Veri sayfası

HP EliteOne 705 G1 58,42 cm (23 inç)
Dokunmatik Olmayan All-in-One Bilgisayar
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 8-GB PC3-12800
(DDR3-1600 MHz) SODIMM
Bellek

HP Bellek ile kurumsal bilgisayar performansınızı en üst düzeye çıkarın. Belleğinizi yükselterek, işlemcinizi yükseltmeye
gerek kalmadan, uygun bir maliyetle sisteminizin performansını artırabilirsiniz.

HP Çift Çıkışlı USB Grafik
Adaptörü

Bilgisayarınıza tek bir USB 3.0 B bağlantısı ile görüntülerde yüksek çözünürlük sağlayan DVI-I ve DisplayPort çıkışlarına
sahip HP Çift Çıkışlı USB Grafik Adaptörü'nün sunduğu çift monitör kurulumu sayesinde ekran kalitesini ve üretkenliği
artırın.

Ürün numarası: B4U40AA

Ürün numarası: C5U89AA

HP 128 GB SED Opal2 Katı
Hal Sürücüsü

HP 128 GB SED Opal 2 Katı Hal Sürücüsü ile kısa başlatma, dosya arama ve uygulama başlatma süreleri elde etmekle
birlikte kapalı kalma sürelerini ve enerji kullanımını azaltın.1,2

HP Kablosuz Klavye ve Fare

HP Kablosuz Klavye ve Kablosuz Fare parmaklarınızın altında gelişmiş işlevsellik ve kullanım kolaylığı sunar. Akılcı bir
ortamda bir araya getirilmiş kablosuz klavye, kablosuz fare ve USB kablosuz alıcı ile kabloları saklamaya son verin ve
ferah bir çalışma alanı sağlayın.

Ürün numarası: G1K24AA

Ürün numarası: QY449AA

4 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Sorun uzaktan çözülemezse, 4 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın
Ürün numarası: U7897E
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HP EliteOne 705 G1 58,42 cm (23 inç)
Dokunmatik Olmayan All-in-One Bilgisayar
Mesaj Altbilgileri
1 Bu sistem, AMD teknolojisinin 64 bit işlem özelliğinden yararlanılması için ayrı satın alınan 64 bit işletim sistemi ve 64 bit yazılım ürünleri gerektirir. AMD teknolojisiyle sunulan çok çekirdekli işlem özelliği bu sistemin performansını yükseltmek için tasarlanmıştır.

Çok çeşitli yazılım uygulamaları ile, 64 bit işletim sistemi ve çift çekirdekli işlemci içeren bir sistemin performansı değişebilir. AMD'nin model numaralandırma yöntemi, saat hızlarına denk düşmemektedir.
2 HP BIOSphere özellikleri bilgisayarın platformuna ve yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir.
3 Windows gerektirir.
4 Kablosuz erişim noktası uygulaması etkin bir Internet bağlantısı ve ayrı olarak satılan veri planı gerektirir. HP kablosuz erişim noktası etkin durumdayken, aygıttaki uygulamalar çalışmaya devam eder ve kablosuz erişim noktasıyla aynı veri planını kullanır.
Kablosuz erişim noktası veri kullanımı için ek ücretler uygulanabilir. Ayrıntılar için planınıza bakın. Windows 8 gerektirir.
5 NFC isteğe bağlı bir özelliktir. Windows 8 veya Windows 8.1 gereklidir. Windows 8'deki NFC özellikleri hakkında daha fazla bilgi için http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/tap-share#1TC=t1 adresini ziyaret edin. NFC kimlik doğrulama yazılımı çözümü
ayrı olarak satılır.
6 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
7 Internet erişimi gereklidir.
8 "Birden Fazla veya Büyük Ekranlar Kullanıldığında Üretkenlik, Verimlilik ve Kullanıcı Memnuniyeti Gözlemlenmiştir", Koala LLC Ergonomics Consulting, 6 Kasım 2012.
9 Tümleşik işlemci bazlı grafikler ile standart bir özellik olarak harici ekranlar desteği belirli PC platformuna/boyutuna bağlıdır; desteklenen gerçek ekran sayısı değişiklik gösterir. İlave kablolar gerekir.
10 AMD Radeon™ Çift Grafik Kartı, AMD "A" serisi APU ile isteğe bağlı AMD Radeon™ bağımsız grafik kartı yapılandırması gerektirir ve Windows 7 ile Windows 8 sistemlerinde kullanılabilir. Linux işletim sistemi, çift grafik kartı özellikleri için ayrı grafik işlemcisini
devreye almak ve/veya devreden çıkarmak üzere X-Server'ın yeniden başlatılmasını gerektiren elle değiştirme işlemini destekler. Bazı özelliklerin tam olarak etkinleştirilebilmesi için ek donanım (örn. Blu-ray sürücüsü, HD veya 10 bit monitör, TV alıcısı, kablosuz
özellikli HDTV) ve/veya yazılım (örn. çoklu ortam uygulamaları) gerekir. HD Video ekranı için bir HD video kaynağı gerekir.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım ve/veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik

olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
2 Windows 7 Pro yazılımı yüklü olan bu sistem Windows 8,1 Pro yazılımı için gerekli lisans ve ortamla birlikte sunulur. Windows yazılımının aynı anda yalnızca bir sürümünü kullanabilirsiniz. Sürümler arası geçiş yapmak için bir sürümü kaldırıp diğerini yüklemeniz
gerekir. Veri kaybını önlemek için işletim sistemlerini kaldırma ve yükleme işlemlerinden önce tüm verilerinizi (dosyalar, fotoğraflar, vb.) yedeklemeniz gerekir.
3 Bu sistem, AMD teknolojisinin 64 bit işlem özelliğinden yararlanmak için 64 bit işletim sistemi ve 64 bit yazılım ürünleri gerektirir. AMD teknolojisiyle sunulan çok çekirdekli işlem özelliği bu sistemin performansını yükseltmek için tasarlanmıştır. Çok çeşitli yazılım
uygulamaları ile, 64 bit işletim sistemine sahip bir sistemin performansı değişebilir. AMD'nin kullandığı numaralandırma yöntemi, saat hızlarına denk düşmemektedir.
4 Grafik yonga seti, grafik performansı için toplam sistem belleğinin (RAM) bir bölümünü kullanır. Grafik işlemcisine atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.
5 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. Sistem kurtarma yazılımı için 16 GB'ye kadar (Windows 7) ve 36 GB'ye kadar (Windows 8) disk alanı ayrılmıştır.
6 Telif hakkına tabi olan malzemelerin çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Gerçek hızlar farklılık gösterebilir. Çift Katmanlı ortam uyumluluğu bazı ev DVD oynatıcılarında ve DVD-ROM sürücülerinde büyük ölçüde farklılık gösterir. DVD-RAM, 2,6 GB Tek Taraflı/5,2 Çift
Taraflı Sürüm 1.0 ortamlardan okuyamaz veya bu ortamlara yazamaz.
7 Blu-Ray sürücü XL ile, bazı disk, dijital bağlantı, uyumluluk ve/veya performans sorunları ortaya çıkabilir, ancak bunlar üründe bir bozukluk olduğu anlamına gelmez. Tüm sistemlerde kusursuz yürütme garanti edilmez. Bazı Blu-ray içeriklerin oynatılabilmesi için,
bir HDCP yolu ve HDCP ekran gerekebilir. HD-DVD filmler bu BDXL Sürücüde oynatılamaz.
8 Kablosuz kartlar, isteğe bağlı veya eklenti özelliklerdir ve ayrı olarak satın alınan kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti gerektirir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
9 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
10 İsteğe bağlı veya eklenti özellik.
11 Sürücü Şifreleme için Windows gereklidir. Sürücü Şifreleme oturumu açmadan önce veriler korunur. PC'nin kapatılması veya uyku moduna geçirilmesi, Sürücü Şifreleme oturumundan çıkılmasına neden olur ve veri erişimini engeller.
12 HP ePrint için HP web özellikli yazıcıya Internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerekir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri ile diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. www.hp.com/go/eprintcenter).
13 Box kaydı gerektirir. Teklif yalnızca yeni Box kullanıcıları için geçerlidir. Box Uygulaması için Windows 8 veya 8.1 gerekir. Sunulan ürünler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
14 Microsoft Security Essentials için Windows 7 ve Internet erişimi gerekir.
15 HP PageLift için Windows 8 gerekir.
16 Harici güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.
17 Bu sisteme Windows 7 Professional yazılımı önceden yüklenmiştir, ayrıca Windows 10 Pro yazılımı için gerekli lisans ve medya da sağlanır. Windows yazılımının aynı anda yalnızca bir sürümünü kullanabilirsiniz. Sürümler arası geçiş yapmak için bir sürümü kaldırıp
diğerini yüklemeniz gerekir. Verilerinizi kaybetmemek için işletim sistemlerini kaldırmadan ve yüklemeden önce tüm verilerinizi (dosyalar, fotoğraflar gibi) yedeklemelisiniz.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/desktops
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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