Veri sayfası

HP EliteDesk 700 G1 Microtower Bilgisayar
Büyüyen işletmeler için güçlü çözümler
Kurumsal çalışma ortamında güçlü
teknolojilere, verileri koruyan güvenlik
özelliklerine ve hem kullanıcıları hem
de müşterileri etkileyecek tasarımlara
ihtiyaç vardır. HP EliteDesk 700 G1 MT,
bu özelliklerin tümünü, kritik
önemdeki projeler için özelleştirilmiş
dağıtımla birleştirir.

● Windows 8.11
● Intel® Core™ i3/i5 işlemciler

2

Güçlü performans
● Gün boyu hızlı ve performanslı çalışın Performansları kanıtlanmış 4. nesil Intel® Core™ i3/i5 işlemcilerle, Windows 8.11 üzerinde
uygulamalar ve programlar arasında kolayca geçiş yapın.2
Kolayca genişletilebilir
● Satın aldığınız ürünün ömrünü uzatın. Araçsız kasa kullanılan bu yükseltilebilir platform, artan taleplerinizin karşılanmasına
yardımcı olacak şekilde en fazla 4 genişletme yuvası, 10 bağlantı noktası ve birden fazla konektör içerir.
Mükemmel şekilde yönetilen üstün güvenlik
● Güvenli ve kolay HP BIOSphere3 ve HP Client Security gibi eksiksiz bir güvenlik çözümleri portföyü ile desteklendiğinde BT
verimliliği en üst düzeye ulaşır.4
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HP EliteDesk 700 G1 Microtower Bilgisayar Teknik
Özellikler Tablosu

Form faktörü

Microtower

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)19
Windows 7 Professional 32 (Windows 10 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)19
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 İşlemciler3,17

Intel® Core™ i5-4590 ile Intel HD Grafik Kartı 4600 (3,3 GHz, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli, Intel® vPro™); Intel® Core™ i5-4570 ile Intel HD Grafik Kartı 4600 (3,2 GHz, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli, Intel®
vPro™); Intel® Core™ i3-4160 ile Intel HD Grafik Kartı 4400 (3,6 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i3-4150 ile Intel HD Grafik Kartı 4600 (3,5 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™
i3-4130 ile Intel HD Grafik Kartı 4400 (3,4 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Intel® Q87 Express

Azami Bellek

En fazla 32 GB 4

Bellek yuvaları

4 DIMM

Dahili depolama

500 GB En fazla 2 TB SATA (7200 dev./dk.)5
En fazla 500 GB SATA SED5
120 GB En fazla 256 GB SATA SE SSD5
128 GB En fazla 256 GB SATA SSD5
500 GB En fazla 1 TB SATA SSHD5

Optik Depolama

İnce SATA BDXL Blu-ray yazıcı; İnce SATA SuperMulti DVD yazıcı; İnce SATA DVD-ROM6,16

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik Intel HD Grafik8,9

Ses

DTS Studio Sound ses yönetim teknolojisi, Realtek ALC221 codec bileşenli HD ses (tüm bağlantı noktaları stereodur), ön mikrofon ve kulaklık bağlantı noktaları (3,5 mm), arka hat çıkışı ve hat girişi
bağlantı noktaları (3,5 mm), birden fazla akış özellikli ve Dahili hoparlör

İletişim

Tümleşik Intel I217LM GbE; Intel Ethernet I210-T1 PCIe GbE (isteğe bağlı); Intel 7260 802.11 a/b/g/n kablosuz PCIe (isteğe bağlı)7

Genişletme Yuvaları

2 tam yükseklikte PCIe x1; 1 tam yükseklikte PCIe x16 (x4); 1 tam yükseklikte PCIe x16; 1 tam yükseklikli PCI (isteğe bağlı)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

4 USB 3.0; 6 USB 2.0; 1 seri; 2 PS/2; 1 VGA; 2 DisplayPort; 1 ses girişi; 1 ses çıkışı; 1 RJ-45; 1 kulaklık; 1 mikrofon
(İsteğe bağlı 1 seri ve 1 paralel bağlantı noktası içerir)

Dahili sürücü bölmeleri

Bir adet 2,5 inç; Bir adet 3,5 inç

Harici sürücü bölmeleri

Bir 3.5" MCR; Bir adet ince ODD

Kullanılabilir Yazılımlar

HP iş amaçlı bilgisayarlar, çeşitli yazılımlar ile birlikte sevk edilir. Bunlar: HP Client Security, HP Drive Encryption (FIPS 140-2), HP Password Manager, Microsoft Security Essentials, CyberLink Power
DVD BD, HP ePrint Sürücüsü, HP PageLift, Box 50 GB Seçeneği, Foxit PhantomPDF Express. Önceden yüklenmiş yazılımların tam listesi için lütfen bu ürünün özellikler dosyasına bakın11,12,13,14

Güvenlik Yönetimi

Common Criteria Sertifikalı (Infineon TPM SLB9656TT1.2- 4.32 FW); SATA bağlantı noktasını devre dışı bırakma (BIOS üzerinden); Sürücü kilidi; RAID (yapılandırılabilir seçenek olarak bulunur); Intel
Kimlik Koruma Teknolojisi (IPT); Seri, paralel, USB etkinleştirme/devre dışı bırakma (BIOS üzerinden); İsteğe bağlı fabrikada USB girişi devre dışı bırakma (BIOS ile kullanıcı tarafından yapılandırılabilir);
Çıkarılabilir ortam yazma/önyükleme kontrolü; Açılış parolası (BIOS üzerinden); Kurulum parolası (BIOS üzerinden); Solenoid başlık kilidi/algılayıcı; Kasa kilidi ve kablo kilitleme aygıtı desteği

Güç

280 W standart verimlilik, aktif PFC; 280 W, %93'e kadar verimli, etkin PFC

Boyutlar

35,5 x 34 x 17 cm

Ağırlık

6,35 kg
(1 HDD ve 1 ODD ile yapılandırılmıştır. Tam ağırlık yapılandırmaya göre değişir)

Çevre koruma

Düşük halojen

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® kayıtlı yapılandırmalar mevcuttur18

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.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 8-GB PC3-12800
(DDR3-1600 MHz) DIMM
Bellek

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

NVIDIA NVS 315 1GB Grafik
Kartı

Profesyonel iş ve ticari uygulamalar için ideal bir masaüstü grafik çözümü olan NVIDIA NVS 315 PCIe x16 1 GB Grafik Kartı,
düşük profilli bir PCI Express grafik kartıyla çift ekranda yüksek grafik performansı elde etmenizi sağlar.

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 Business Dijital
Mikrofonlu Kulaklık

HP Business Dijital Mikrofonlu Kulaklık, rahatlığı ve hafifliği sayesinde çağrı merkezleri, yoğun telefon görüşmeli işler veya
masanızda çalışırken günlük kullanım için mükemmel bir kulaklıktır. Başın üstünde kalan esnek bölüm, yumuşak bir
dolgu, tam boy deri kulaklıklar ve monte edilmiş bir mikrofon kolu içerir.

Ürün numarası: B4U37AA

Ürün numarası: E1C65AA

Ürün numarası: G1K24AA

Ürün numarası: QK550AA

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: 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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Mesaj Altbilgileri
1 Bazı özellikler, tüm Windows baskı veya sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrıca satılan donanım, sürücü ve/veya yazılım gerektirebilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
2 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. 64 bit bilgi işlem sistemi gereklidir. Performans, donanım ve yazılım

yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.
3 HP BIOSphere özellikleri bilgisayarın platformuna ve yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir.
4 Windows gerektirir.
5 DOD 5220.22-M Ekinde ana hatlarıyla belirtilen kullanım durumları için. Katı Hal Sürücülerini (SSD'ler) desteklemez. hp.com adresinden ulaşılabilen Disk Sanitizer, Harici Sürümün indirilmesi gerekir. Başlangıç kurulumu gereklidir. Web geçmişi yalnızca Internet
Explorer ve Firefox tarayıcılarında silinir ve bu özellik kullanıcı tarafından etkinleştirilmiş olmalıdır.
6 "Birden Fazla veya Büyük Ekranlar Kullanıldığında Üretkenlik, Verimlilik ve Kullanıcı Memnuniyeti Gözlemlenmiştir", Koala LLC Ergonomics Consulting, 6 Kasım 2012.
7 Tümleşik işlemci bazlı grafikler ile standart bir özellik olarak harici ekranlar desteği belirli PC platformuna/boyutuna bağlıdır; desteklenen gerçek ekran sayısı değişiklik gösterir. İlave ekranların desteklenmesi için isteğe bağlı ayrı bir grafik kartı çözümü gerekir. İlave
kablolar 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 Bu sistem Windows 7 Professional yazılımıyla birlikte önceden yüklenmiştir, ayrıca Windows 8.1 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 yedeklemelisiniz.
3 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. 64 bit bilgi işlem sistemi gereklidir. Performans, donanım ve yazılım
yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.
4 4 GB veya daha büyük bellekten en iyi şekilde yararlanabilmek için 64 bit işletim sistemi gerekir. Windows 32 bit işletim sistemleriyle, yaklaşık 3 GB bellek sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle kullanılamayacağı için, kullanılabilir bellek miktarı yapılandırmanıza
göre değişir.
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 30 GB'ye kadar (Windows 8,1) 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 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.
8 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
9 Tümleşik Intel HD grafik işlemci, video performansı için sistem belleğinin bir bölümünü kullanır. Video performansına atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.
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.
14 HP web özellikli yazıcı için 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). İsteğe bağlı geniş bant modülü gerektirir. Geniş
bant kullanımı için ayrıca satın alınan hizmet sözleşmesi gerekir. Servis sağlayıcınızdan hizmetin verilip verilmediğini ve hizmetin kapsamını öğrenin. Ayrı olarak satın alınan veri planları veya kullanım ücretleri uygulanabilir. Baskı süreleri ve bağlantı hızları değişebilir.
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 HP İstemci Güvenliği, Windows gerektirir.
15 Dış güç kaynakları, güç bağlantıları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.
16 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.
17 Bu teknolojinin Intel® Etkin yönetim teknolojisi ve Intel Sanallaştırma teknolojisi gibi bazı vPro işlevsellikleri, çalışabilmek için ek üçüncü taraf yazılımları gerektirir. Gelecekte Intel vPro teknolojisi için "sanal cihaz" uygulamalarının bulunup bulunmayacağı, üçüncü
taraf yazılım sağlayıcılarına bağlıdır. Windows gereklidir.
18 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın.
19 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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