
Testreszabhatómegoldások intelligens kombinációja az Ön
vállalkozása számára. Bemutatkozik a HP Compaq Elite 8300 kis
helyigényű számítógép; A HP legkeresettebb
üzletiszámítógép-kialakítása améret, a teljesítmény és a
bővítési lehetőségek ideális ötvözetét nyújtja.

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.

HP Compaq Elite 8300 kis helyigényű
számítógép

Gyors működés
A 3. generációs Intel® Core™ vPro™ sorozatú processzorok és az
Intel® Q77 Express chipkészlet csúcskategóriás,
kompromisszummentes teljesítményt nyújtanak.

A gyors, grafikaigényes teljesítményről a PCIe x16 foglalat
megnövelt sávszélességére támaszkodó új PCI Express v3.0
grafikus technológia és két grafikus kártya támogatása
gondoskodik.

Az opcionális különálló grafikus kártyával vezérelhető akár négy
külön kijelző maximális termelékenységet biztosít. A vonali
bemenet és kimenet és az előlapi USB-csatlakozók kényelmes
csatlakozást, a VGA- és DisplayPort-kimenetek kétmonitoros
kialakítást tesznek lehetővé.

Az Intel Smart Response Technology (SRT) lemezes gyorsítótár a
félvezető-alapú meghajtókéhoz hasonló teljesítményt nyújt,
miközben merevlemezes tárolókapacitást is biztosít.

Az SRS Premium Sound™ hangrendszer kiemelkedő hangélményt
biztosít többek között VoIP-konferenciákhoz, webes adásokhoz és
csoportmunkához. Az egyedi HP Virtual Room szoftver személyes
csoportmunkát tesz lehetővé a világ bármely pontjáról.

Felügyelhetőség és biztonság
Az Active felügyeleti technológiával rendelkező Intel® vPro
megoldás az informatikai szakemberek számára lehetővé teszi az
asztali számítógép távolról történő elérését, diagnosztikáját,
javítását és felügyeletét, így időt takarít meg és mérsékli a
karbantartási költségeket.

A HP tanúsított és beágyazott Trusted Platform Module (TPM)
megoldása védi a hitelesítő és egyéb adatokat. A biztonság az
USB-csatlakozók és bővítőhelyek letiltásával tovább fokozható.

A hardverbe és szoftverbe épített biztonsági funkciók átfogó
csomagja, a HP ProtectTools készlet az adatvédelem érdekében a
vállalkozás biztonsági igényeinek megfelelően testreszabható.

A meghajtótitkosítás a merevlemez összes adatát titkosítja. A HP
File Sanitizer segítségével az adatok véglegesen törölhetők. A
Credential Manager többféle hitelesítési eljárását támogat, védett
webhelyekre és erőforrásokba egy lépéssel történő
bejelentkezéssel.

A szerszámhasználatot nem igénylő kialakítás villámgyors
helyszíni szerelést biztosít. Az alkatrészek cseréjét gyorskioldó
reteszek és zöld fogantyúk könnyítik meg.

Környezettudatosság
A HP számítógépekkel csökkenthető az üzemeltetés költsége és a
környezetterhelés: ENERGY STAR® minősítés EPEAT® Gold
minősítésű, BFR/PVC-mentes anyagok (külső eszközök és kábelek
kivételével)

A HP Power Assistant szoftverrel hatékonyabb az
energiagazdálkodás, és lehetővé teszi a számítógép alacsony
energiaszintű állapotaira vonatkozó egyedi ütemezések
kialakítását.

Támogatás a HP-tól
A HP által vállalt minimális 15 hónapos élettartam-stabilitás révén
egységes munkakörnyezet alakítható ki, egyszerűbbek az
áttérések és csökkenthetők a támogatási költségek.

A HP Custom Integration Services (CIS) az Ön vállalkozásának
igényeinek megfelelő stabil, egyedi szoftver- és hardvertelepítő
szolgáltatásokat biztosít.

A tartósan megtérülő beruházás biztosítása érdekében a HP üzleti
számítógépeket több mint 115 000 órás, többlépcsős tesztelésnek
vetik alá.

A HP szabványos, 3 év korlátozott garanciája megbízható,
díjnyertes szolgáltatást és támogatást nyújt. A HP Care Pack
szolgáltatásokkal fokozott biztonság érhető el.
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SPECIFIKÁCIÓK

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.

Helyigény Kis helyigényű kialakítás

Operációs rendszer Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 64
FreeDOS

Processzor Intel® Core™ i7-3770 Intel HD Graphics 4000 kártyával (3,40 GHz, 8 MB gyorsítótár, 4 mag); Intel® Core™ i5-3570 Intel HD Graphics 2500 kártyával (3,40 GHz, 6 MB gyorsítótár, 4 mag); Intel® Core™
i5-3470 Intel HD Graphics 2500 kártyával (3,20 GHz, 6 MB gyorsítótár, 4 mag); Intel® Core™ i3-2130 Intel HD Graphics 2000 kártyával (3,40 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i3-2120 Intel
HD Graphics 2000 kártyával (3,30 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Pentium® G870 Intel HD Graphics kártyával (3,10 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Pentium® G860 Intel HD Graphics
kártyával (3,00 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Pentium® G640 Intel HD Graphics kártyával (2,80 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag);

Lapkakészlet Intel® Q77 Express

Memória Legfeljebb 32 GB 1600 MHz
Memória bővítőhelyek 4 DIMM
3 GB-nál nagyobb memóriával szerelt rendszerek és 32 bites operációs rendszer esetén a rendszererőforrás-követelmények miatt előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre a teljes
memóriakapacitás. 4 GB-nál nagyobb memória megcímzése 64 bites operációs rendszert igényel.

Belső tárolás 250 GB legfeljebb 1 TB SATA (7200 f/p)
legfeljebb 320 GB SATA SED (7200 f/p)
120 GB legfeljebb 128 GB SATA félvezető-alapú meghajtó
legfeljebb 256 GB SATA öntitkosító félvezető-alapú meghajtó

Cserélhető hordozók SATA DVD-ROM
SATA SuperMulti DVD-író
SATA Blu-ray-író

Grafikus rendszer Integrált Intel HD Graphics Basic, 2000, 2500 vagy 4000; AMD Radeon HD 6350 (512 MB); AMD Radeon HD 7450 (1 GB); NVIDIA NVS 300 (512 MB); NVIDIA NVS 310 (512 MB)

Hangeszközök Nagy felbontású hangrendszer, Realtek ALC221 kodekkel; SRS Premium Sound hangfeldolgozó technológia; a belső hangszóró az alapkiépítés része

Kommunikáció Intel 82579LM gigabites hálózati csatlakozó (az alapkiépítés része)
Intel Gigabit CT Desktop PCIe x1 hálózati kártya (opcionális)
HP 802.11 b/g/n PCIe x1 hálózati kártya (opcionális)

Portok és csatlakozók 4 USB 3.0; 6 USB 2.0; 1 soros; 2 PS/2; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 hangbemenet; 1 hangkimenet; 1 RJ-45; 1 fejhallgató; 1 mikrofon

Beviteli eszközök HP szabványos billentyűzet (PS/2 vagy USB)
HP kétgombos optikai görgős egér (PS/2 vagy USB)

Szoftver Microsoft® Office Starter: csak a Word és az Excel® programot tartalmazza, csökkentett funkcionalitással és hirdetésekkel. A PowerPoint® és az Outlook® alkalmazást nem tartalmazza. A teljes
szoftvercsomag használatához meg kell vásárolnia az Office 2010 szoftvert; Adobe Flash Player; Ask Search (alternatív keresőmotor); HP Marketplace; HP ProtectTools biztonsági csomag; HP
Wallpaper; Microsoft Advantage Program; Microsoft Security Essentials; PDF Complete vállalati kiadás; WinZip Basic; Yahoo Search (alternatív keresőmotor); HP EUDI támogatási környezet; HP Súgó
és támogatás; HP Recovery Manager; HP Setup v9.0; HP Support Assistant

Adatvédelem Platformmegbízhatósági modul (Trusted Platform Module, TPM) 1.2; szigorú biztonság (BIOS-on keresztül); SATA port kikapcsolhatósága (BIOS-on keresztül); Meghajtózár; RAID konfigurációk; Intel
Identify Protection technológia; Soros, párhuzamos, USB engedélyezése/letiltása (BIOS-on keresztül); USB-csatlakozó gyári letiltása (opcionális); Cserélhető adathordozó írás- és betöltésvezérlése;
Bekapcsolási jelszó (BIOS-on keresztül); Beállítási jelszó (BIOS-on keresztül); Mágneses burkolatzár és nyitásérzékelő; Lakatok és kábelzár eszközök támogatása a házon

Méretek 33,8 x 37,9 x 10 cm

Súly 7,6 kg kezdősúly

Energiahatékonysági megfelelés ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk kaphatók, EPEAT®, ahol a HP bejegyzi a kereskedelmi asztali termékeket. A bejegyzés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen ismerhető meg.

Áramellátás 240 W-os szabványos hatásfokú, aktív PFC
240 W-os, 90%-os hatásfokú, aktív PFC

Bővítési megoldások 1 alacsony profilú PCI; 1 alacsony profilú PCIex1; 2 alacsony profilú PCIe x16
Egy 8,9 cm-es (3,5"-es); Egy 13,3 cm-es (5,25"-es) ; Egy 8,9 cm-es (3,5"-es)

Garancia A HP Services védelmével, beleértve a 3-3-3 éves alapjótállást. A jótállás feltételei országonként és/vagy üzleti modellenként eltérőek lehetnek.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz
mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési
hibákért vagy hiányosságokért.
Előfordulhat, hogy a Windows 7 teljes funkcionalitásának kihasználása érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 7
operációs rendszer különböző kiadásaiban. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/windows7/products/home.
Az Intel, a Core és a Pentium az Intel Corporation vagy leányvállalatai bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Microsoft és a Windows a Microsoft cégcsoport védjegye.
4AA4-1059HUE. Július 2012

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.eu/desktops
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TARTOZÉKOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.

HP intelligens kártyás CCID billentyűzet Az intelligens kártyás technológia és a HP Smart Card CCID billentyűzet használatával megakadályozható a számítógépekhez és a hálózatokhoz

való jogosulatlan hozzáférés, ezáltal fokozható a biztonság, egyszerűsíthetők a hozzáférési eljárások, és csökkenthetők a hálózatfelügyelettel

kapcsolatos költségek.

Termékszám: BV813AA

NVIDIA NVS 300 PCIe x16 512MB-os grafikus
kártya

Az NVIDIA NVS 300 PCIe grafikus kártya egy alacsony profilú, két kimenetes grafikus kártya, amely az új generációs többmonitoros megoldás

adottságait biztosítja professzionális üzleti és kereskedelmi alkalmazásokhoz.

Termékszám: BV456AA

HP Business digitális fejhallgató A kényelmes és pillekönnyű HP üzleti digitális headset tökéletes megoldás call centerekbe, sok telefonálást igénylő munkához, de akár a

munkában való alkalmi használathoz is. Igazán kényelmes kivitelű: vékonyan párnázott, valamint teljes méretű bőr fülhallgatókat és mikrofonkart

tartalmaz.

Termékszám: QK550AA

4 éves, következőmunkanapi helyszíni
támogatás

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

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.eu/hpoptions

A HP Support Assistant révén számítógépe mindig a legjobb formáját nyújtja: www.hp.eu/supportassistant


