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HP EliteDesk 700 G1 mikrotårn-PC
Kraftige løsninger for blomstrende bedrifter
Kraftig teknologi med
sikkerhetsfunksjoner som beskytter
data, og design som imponerer både
brukere og kunder. HP EliteDesk 700
G1 MT kombinerer disse kvalitetene
med tilpassede konfigurasjoner for
virksomhetskritiske prosjekter.

● Windows 8.11
● Intel® Core™ i3/i5-prosessorer
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Solid ytelse
● Styr dagens arbeid med hastighet og ytelse. Flytt raskt mellom programmer i Windows 8.11 med velprøvd ytelse fra fjerde
generasjon Intel® Core™ i3/i5-prosessorer.2
Utvid enkelt
● Forleng levetiden til kjøpet. Denne lett oppgraderbare plattformen har opptil 4 utvidelsesspor, 10 porter og flere kontakter for å
dekke økende behov i et verktøyfritt kabinett.
Robust sikkerhet, eksepsjonell administrasjon
● Gjør det sikkert, gjør det enkelt. IT-effektiviteten blir overlegen når den støttes av en komplett portefølje av sikkerhetsløsninger,
inkludert HP BIOSphere3 og HP Client Security.4
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HP EliteDesk 700 G1 mikrotårn-PC
Spesifikasjonstabell

Formfaktor

Mikrotårn

Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro)19
Windows 7 Professional 32 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro)19
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig via nedgraderingsrettigheter fra Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (tilgjengelig via nedgraderingsrettigheter fra Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
Ubuntu Linux 64
FreeDOS 2.0

Tilgjengelige prosessorer3,17

Intel® Core™ i5-4590 med Intel HD Graphics 4600 (3,3 GHz, 6 MB cache, 4 kjerner Intel® vPro™); Intel® Core™ i5-4570 med Intel HD Graphics 4600 (3,2 GHz, 6 MB cache, 4 kjerner Intel® vPro™);
Intel® Core™ i3-4160 med Intel HD Graphics 4400 (3,6 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i3-4150 med Intel HD Graphics 4600 (3,5 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i3-4130 med Intel
HD Graphics 4400 (3,4 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner)

Brikkesett

Intel® Q87 Express

Maksimalt minne

Inntil 32 GB

Minnespor

4 DIMM

Internminne

500 GB Inntil 2 TB SATA (7200 rpm)5
Inntil 500 GB SATA SED5
120 GB Inntil 256 GB SATA SE SSD5
128 GB Inntil 256 GB SATA SSD5
500 GB Inntil 1 TB SATA SSHD5

Optisk lager

Tynn SATA Blu-ray BDXL-brenner; Tynn SATA SuperMulti DVD-brenner; Tynn SATA DVD-ROM6,16

Tilgjengelig grafikk

Integrert Intel HD-grafikk8,9

Lyd

DTS Studio Sound lydbehandlingsteknologi, HD-lyd med Realtek ALC221-kodek (alle porter er stereo), mikrofon- og hodetelefonutganger (3,5 mm) i front, linjeinngang og -utgang (3,5 mm) bak,
mulighet for multistrømming og intern høyttaler

Kommunikasjon

Integrert Intel I217LM GbE; Intel Ethernet I210-T1 PCIe GbE (tillegg); Intel 7260 802.11 a/b/g/n trådløst PCIe (tillegg)7

Utvidelsesspor

2 PCIe x1 med full høyde; 1 PCIe x16 med full høyde (x4); 1 PCIe x16 med full høyde; 1 PCI med full høyde (tillegg)

Porter og kontakter

4 USB 3.0; 6 USB 2.0; 1 seriell; 2 PS/2; 1 VGA; 2 DisplayPort; 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1 RJ-45; 1 hodetelefon; 1 mikrofon
(Tilleggsporter inkluderer 1 seriell og 1 parallell)

Interne stasjonsrom

Én 2,5"; Én 3,5"

Eksterne stasjonsrom

Én 3,5" MCR; Én tynn ODD

Tilgjengelig programvare

HP kontor-PCer leveres med et utvalg av programvaretitler, inkludert: HP Client Security, HP Drive Encryption (FIPS 140-2), HP Password Manager, Microsoft Security Essentials, CyberLink Power DVD
BD, HP ePrint-driver, HP PageLift, Box 50 GB-tilbud, Foxit PhantomPDF Express. Se spesifikasjonene til dette produktet for å finne en komplett liste over forhåndsinstallert programvare11,12,13,14

Sikkerhetsadministrasjon

Common Criteria-sertifisert (Infineon TPM SLB9656TT1.2- 4.32 FW); Deaktivering av SATA-port (via BIOS); Stasjonslås; RAID (tilgjengelig som konfigurerbart valg); Intel IPT (Identity Protection
Technology); Aktivering/deaktivering av seriell, parallell og USB (via BIOS); Deaktivering av USB-port fra fabrikk som tillegg (kan konfigureres av bruker via BIOS); Skrive-/oppstartskontroll for flyttbare
medier; Oppstartspassord (via BIOS); Oppsettpassord (via BIOS); Solenioddeksellås/sensor; Støtte for chassishengelås og kabellåsinnretninger

Strøm

280 W standardeffektivitet, aktiv PFC; 280 W, opptil 93 % effektiv, aktiv PFC

Mål

35,5 x 34 x 17 cm

Vekt

6,35 kg
(Konfigurert med 1 HDD og 1 ODD. Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon)

Miljømessig

Lavhalogen

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte og EPEAT®-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig18

Garanti

3 års HP Support med på-stedet-support neste arbeidsdag. I dette inngår HPs standard garanti samt et tillegg som til sammen utgjør gir 3 års HP Care Pack Support, inkludert på-stedet-support
neste arbeidsdag. På-stedet-support ytes kun dersom problemet ikke kan løses per telefon. Supporttjenester utenfor det gjeldende dekningsområde kan innebære lenger responstid.
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HP EliteDesk 700 G1 mikrotårn-PC

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 8 GB PC3-12800
(DDR3-1600 MHz)
DIMM-minne

Få best mulig ytelse fra kontor-PCen med HP-minne. Oppgrader minnet på en kostnadseffektiv måte for å øke
systemytelsen uten å måtte oppgradere prosessoren.

NVIDIA NVS 315 1 GB
grafikkort

Få effektiv toskjermers grafikkytelse med et PCI Express-grafikkort med lav profil og NVIDIA NVS 315 PCIe x16 1 GB
grafikkort, en perfekt stasjonær grafikkløsning for profesjonelle forretnings- og kommersielle applikasjoner.

HP 128 GB SED Opal2 Solid
State-stasjon

Få raske oppstarter, filsøk og programstarter og mindre nedetid og strømforbruk med en HP 128 GB SED Opal2
SSD-stasjon.1,2

HP Business-hodeset

HP Business digitalt hodesett er komfortabelt og lett, og er perfekt for telefonsentre, telefonintensive jobber eller tilfeldig
bruk mens du arbeider ved skrivebordet. Den fleksible designen med hodebøyle har lett polstrede øretelefoner i lær i full
størrelse og en fast mikrofonbøyle.

Produktnummer: B4U37AA

Produktnummer: E1C65AA

Produktnummer: G1K24AA

Produktnummer: QK550AA

HP trådløst tastatur og
trådløs mus

HP trådløst tastatur og mus gir deg avansert funksjonalitet og brukervennlighet like for hånden. Slutt å skjule kabler og
få tilbake et ryddig arbeidsområde med trådløst tastatur, trådløs optisk mus og trådløs USB-mottaker i én pakke – alt
produsert med tanke på miljøet.

Produktnummer: QY449AA

4 år, neste virkedag på
stedet

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 4 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt
Produktnummer: U7897E
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Fotnoter
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se http://www.microsoft.com.

2 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandlingssystem kreves. Ytelsen varierer, avhengig av

konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
3 HP BIOSphere-funksjoner kan variere avhengig av PC-plattform og konfigurasjon.
4 Krever Windows.
5 For brukstilfellene som er skissert i DOD 5220.22-M-supplementet. Støtter ikke Solid State-stasjoner (SSD). Krever Disk Sanitizer, External Edition for stasjonære kontor-PCer fra hp.com. Førstegangsoppsett kreves. Netthistorikk slettes bare i nettleserne Internet
Explorer og Firefox, og må aktiveres av bruker.
6 "Observert produktivitet, effektivitet og brukertilfredshet ved bruk av flere eller store skjermer", Koala LLC Ergonomics Consulting, 6. november 2012.
7 Støtte for eksterne skjermer som standardfunksjon gjennom integrert, prosessorbasert grafikk er avhengig av den aktuelle PC-plattformen/formfaktoren; det faktiske antall skjermer som støttes, vil variere. En diskret grafikkløsning (tilleggsutstyr) kreves for å
støtte ekstra skjermer. Ekstra kabler kreves.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10

oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkonstninger ved Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan finnes nødvendig over tid på grunn av oppdateringene. Se http://www.microsoft.com.
2 Dette systemet har Windows 7 Professional-programvare forhåndsinstallert, og har også lisens og medier for Windows 8.1 Pro-programvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du skal bytte mellom versjoner, må du
avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå å miste dataene.
3 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandlingssystem kreves. Ytelsen varierer, avhengig av
konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
4 Full bruk av 4 GB eller mer minne krever et 64-bits operativsystem. Med Windows 32-bits operativsystem avhenger mengden minne som kan brukes, av konfigurasjonen, slik at alt minne over 3 GB kanskje ikke blir tilgjengelig på grunn av systemressurskrav.
5 For harddisker betyr GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 16 GB (for Windows 7) og opptil 30 GB (for Windows 8,1) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
6 Duplisering av opphavsrettslig beskyttet materiale er strengt forbudt. Faktiske hastigheter kan variere. Kompatibilitet med tolagsmedier vil variere mye på enkelte DVD-spillere og DVD-ROM-stasjoner for hjemmebruk. Merk deg at DVD-RAM ikke kan lese eller
skrive til enkeltsidige/dobbeltsidige versjon 1.0-medier på henholdsvis 2,6 og 5,2 GB.
7 Trådløse kort er tilleggs- eller påbyggingsfunksjoner og krever separat innkjøpt trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
8 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
9 Integrert Intel HD-grafikk bruker deler av det totale systemminnet for skjermytelse. Systemminne som er satt av til skjermytelse, er ikke tilgjengelig for annen bruk av andre programmer.
10 Valgfri eller tilleggsfunksjon.
11 Drive Encryption krever Windows. Data beskyttes før Drive Encryption-pålogging. Hvis du slår PCen av eller setter den i dvalemodus, logges du av Drive Encryption og datatilgang hindres.
14 Krever en Internett-tilkobling til HP webaktivert skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/eprintcenter). Krever bredbåndsmodul (tillegg).
Bruk av bredbånd krever en egen tjenestekontrakt. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Separat innkjøpte dataabonnementer eller brukskostnader kan påløpe. Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan
variere.
13 Krever Box-registrering. Tilbud bare tilgjengelig for nye Box-brukere. Box-appen krever Windows 8 eller 8.1. Tilbudet kan endres uten varsel.
14 HP Client Security krever Windows.
15 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
16 Med Blu-Ray XL-stasjoner kan det oppstå enkelte disk-, tilkoblings-, kompabilitets- og ytelsesproblemer, men det betyr ikke at produktet er defekt. Feilfri avspilling på alle systemer garanteres ikke. For at enkelte Blu-ray-titler skal kunne spilles av, kan det være
nødvendig med en HDCP-bane og HDCP-skjerm. HD-DVD-filmer kan ikke spilles av på denne BDXL-stasjonen.
17 Noe vPro-funksjonalitet i denne teknologien, som Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Tilgjengeligheten av fremtidige "virtuelt utstyr"-anvendelser av Intel vPro-teknologi
er avhengig av tredjeparts programvareleverandører. Microsoft Windows kreves.
18 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.
19 Dette systemet har Windows 7 Professional-programvare forhåndsinstallert, men har også lisens og medier for Windows 10 Pro-programvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du vil bytte Windows-versjon, må du
avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå tap av data.

Lær mer på
www.hp.eu/desktops
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.
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