
Stworzony z myślą o potrzebach biznesowych — i o trwałości

HP zaleca system Windows Vista® Business.

HP Compaq seria dc7900
Model dc7900 został stworzony z myślą o zaspokojeniu
specyficznych potrzeb firm. Od długiego cyklu
użytkowania po stabilny sprzęt i obrazy oprogramowania,
ta platforma została stworzona z wykorzystaniem
najnowszych technologii komputerowych, zgodnych z
surowymi normami HP; model dc7900 zwraca z
naddatkiem inwestycje w informatykę.
Dobry wybór dla każdej firmy
Model dc7900 jest dostępny w trzech nowatorskich
obudowach, które można idealnie dopasować do
środowiska pracy. Dzięki najnowszym technologiom Intela,
a w tym zestawowi układów Intel® Q45 Express ze
zintegrowaną kartą graficzną Intel GMA 4500 i
procesorami Intel Core™ 2 Duo i Core™ 2 Quad, model
ten oferuje wydajność, jakiej się można spodziewać po
komercyjnych komputerach PC. Wykorzystanie
najnowszych technologii w zakresie grafiki i wyświetlaczy
ze standardową obsługą dwóch monitorów poprzez
gniazdo VGA i interfejs DisplayPort.
Większa łatwość zarządzania i dłuższy czas pracy bez
przestojów
Optymalna wydajność zarządzanego środowiska
informatycznego dzięki funkcjom zabezpieczeń PC and
Lifecycle Management. Model dc7900 obsługuje zgodne
ze standardami branżowymi protokoły zdanego
zarządzania, takie jak DASH 1.0 i procesory Intel Core™
2 z technologią vPro.
Doskonałe wyniki biznesowe dzięki bogatej ofercie
nowatorskich rozwiązań HP dla biznesu do serii dc7900
Stworzony z myślą o prostocie z długimi cyklami
użytkowania (15-18 miesięcy), stabilnym obrazem i dużym
wyborem rozwiązań do zarządzania klientami.
Prewencyjne powiadamianie o zmianach w produktach

(maksymalnie 60 zaawansowanych powiadomień o
zmianach w systemie lub obrazie) pomaga
zminimalizować czas pracy bez przestojów. Stworzony z
myślą o bezpieczestwie z oprogramowaniem do
szyfrowania dysku Drive Encryption for HP ProtectTools,
które uniemożliwia dostęp do ważnych informacji w
przypadku zagubienia lub kradzieży dysku twardego lub
komputera. Oprogramowanie to szyfruje informacje
zapisane na dysku twardym, dzięki czemu staje się on
nieczytelny dla osób nieuprawnionych. Oprogramowanie
zabezpieczające HP ProtectTools™, w tym wbudowane
zabezpieczenia, to standardowe wyposażenie wszystkich
modeli HP Compaq dc7900. Stworzony z myślą o
wydajności — mniejsze koszty eksploatacyjne dzięki
zaawansowanej technologii oszczędzania energii
(zasilacze o sprawności energetycznej 85% i rozwiązania
do zarządzania zasilaniem). Model HP Compaq dc7900
spełnia z nawiązką założenia większości globalnych
standardów w zakresie ochrony środowiska. Modele
dc7900e otrzymały ocenę „Gold" w teście EPEAT
(Electronic Products Environmental Assessment Tool) i są
zgodne z normą ENERGY STAR®.



HP Compaq seria dc7900

HP zaleca system Windows Vista® Business.

Obudowa Convertible Minitower Small Form Factor Ultra-slim desktop

System operacyjny Oryginalny Windows Vista® Business 32-bitowy
Oryginalny Windows Vista® Business 64-bitowy
Oryginalny Windows Vista® Home Basic 32-bitowy
Oryginalny Windows Vista® Business z możliwością zmiany wersji na niestandardową instalację systemu Windows XP Professional
FreeDOS

Procesor Procesor dwurdzeniowy Intel® Pentium® E5200
(2,5 GHz, 2 MB pamięci podręcznej L2,
magistrala FSB 800 MHz) lub procesor Intel®
Core™2 Duo
E7300/E7400/E8400/E8500/E8600
(2,66–3,33 GHz, od 3 do 6 MB pamięci
podręcznej L2, magistrala FSB 1066 lub
1333 MHz) lub procesor Intel® Core™2 Quad
Q9400 (2,66 GHz, 6 MB pamięci podręcznej L2,
magistrala FSB 1333 MHz)

Procesor dwurdzeniowy Intel® Pentium®
E2200/E5200 (2,2–2,5 GHz, 1 lub 2 MB
pamięci podręcznej L2, magistrala FSB 800 MHz)
lub procesor Intel® Core™2 Duo
E7300/E7400/E8400/E8500/E8600
(2,66–3,33 GHz, od 3 do 6 MB pamięci
podręcznej L2, magistrala FSB 1066 lub
1333 MHz) lub procesor Intel® Core™2 Quad
Q9400 (2,66 GHz, 6 MB pamięci podręcznej L2,
magistrala FSB 1333 MHz)

Procesor dwurdzeniowy Intel® Pentium®
E2200/E5200 (2,2–2,5 GHz, 1 lub 2 MB
pamięci podręcznej L2, magistrala FSB 800 MHz)
lub procesor Intel® Core™2 Duo
E7300/E7400/E8400/E8500/E8600
(2,66–3,33 GHz, od 3 do 6 MB pamięci
podręcznej L2, magistrala FSB 1066 lub
1333 MHz FSB)

Zestaw układów Intel® Q45 Express

Pamięć Od 1 GB do 16 GB pamięci DRAM DDR2-Synch PC2-6400 bez ECC (w konfiguracji jedno- lub
dwukanałowej)

Od 1 GB do 8 GB pamięci DRAM DDR2-Synch
PC2-6400 bez ECC (w konfiguracji jedno- lub
dwukanałowej)

Dysk(i) twarde Dysk twardy SATA (3,5”) 3 Gb/s z NCQ i Smart IV o pojemności 80, 160, 250 lub 500 GB Dysk twardy SATA 3 Gb/s, 7200 obr./min, 80 GB
i 250 GB

Nośniki wyjmowalne Napęd DVD-ROM SATA, nagrywarka DVD SATA SuperMulti z technologią LightScribe Napęd HP Slim 8X SATA DVD-ROM, napęd HP
Slim 8X SATA SuperMulti LightScribe

Wnęki rozszerzenia 3 zewnętrzna wnęka 5,25 cala i 1 zewnętrzna
wnęka 3,5 cala, 2 wewnętrzne wnęki 3,5 cala

1 zewnętrzna wnęka 5,25 cala i 1 zewnętrzna
wnęka 3,5 cala, 1 wewnętrzna wnęka 3,5 cala

1 wnęka na napęd typu slimline, 1 wewnętrzny 2,5
cala

Gniazda rozszerzeń 3 gniazda PCI o pełnej wysokości, 1 gniazdo PCI
Express x16 o pełnej wysokości, 2 gniazda PCI
Express x1 o pełnej wysokości

1 niskoprofilowe gniazdo PCI, 2 niskoprofilowe
gniazda PCI Express x16, 1 niskoprofilowe
gniazdo PCI Express x1

1 mini PCIe

Gniazda pamięci 4 DIMM 2 SODIMM

Grafika Wbudowany akcelerator grafiki Intel® Graphics Media Accelerator 4500

Karta dźwiękowa Wbudowana karta dźwiękowa HD z kodekiem ADI1884, wewnętrzny mikrofon

Komunikacja Zintegrowana karta sieciowa Intel® 82567LM Gigabit

I/O porty i zlacza Z tyłu: 6 portów USB 2.0, 1 port szeregowy, 2 porty PS/2, 1 port RJ-45, 1 port VGA, 1 interfejs
DisplayPort, wejście/ wyjście audio; Z przodu: 2 porty USB 2.0, porty audio; Opcjonalnie: drugi port
szeregowy, 1 port równoległy

Z tyłu: 6 portów USB 2.0, 1 interfejs DisplayPort, 2
porty PS/2, 1 port RJ-45, 1 port VGA, wejście/
wyjście audio, wejście mikrofonu; Z przodu: 2 USB
2.0, porty audio

Oprogramowanie Oprogramowanie opcjonalne, instalowane fabrycznie, tylko w niektórych konfiguracjach: Microsoft® Office 2007 Basic, Microsoft® Office 2007
Professional, Microsoft® Office 2007 Small Business, Microsoft Internet Explorer z paskiem narzędzi Google Toolbar
Tylko w niektórych modelach (brak w modelach z systemem FreeDOS): HP ProtectTools Security Software Suite 4.0, HP Power Manager, HP Firefox Virtual
Browser, HP Backup and Recovery Manager, HP Insight Diagnostics Software (dostępne za pośrednictwem HP Backup and Recovery Manager), Computer
Setup Utility, wersja próbna oprogramowania McAfee AntiVirus, Roxio Creator Business 10 lub DVD 10 lub Easy Media Creator 9.0, Intervideo WinDVD 8
LE, PDF Complete

Urządzenia wejściowe Standardowa klawiatura HP (PS/2 lub USB) lub klawiatura HP Smartcard (USB)
2-przyciskowa mysz optyczna HP PS/2 z przewijaniem, 2-przyciskowa mysz optyczna HP USB z przewijaniem lub 2-przyciskowa mysz laserowa HP USB z
przewijaniem

Wymiary (sz. x gł. x wys.) 17,7 x 45,2 x 44,7 cm 33,7 x 37,8 x 10,0 cm 25,1 x 25,4 x 6,6 cm

Zasilanie Maksymalnie 365 W
Napięcie wejściowe 90 – 264 / 100 – 240 V,
50/60 Hz, 47 – 63 Hz, aktywny stabilizator PFC o
wysokiej sprawności (85%)

Maksymalnie 240 W
Napięcie wejściowe 90 – 264 / 100 – 240 V,
50/60 Hz, 47 – 63 Hz, aktywny stabilizator PFC o
wysokiej sprawności (85%)

Maksymalnie 135 W
Napięcie wejściowe 90 – 264 / 100 – 240 V,
50/60 Hz, 47 – 63 Hz, aktywny stabilizator PFC o
wysokiej sprawności (87%)

Gwarancja Standardowa gwarancja 3-3-3 z serwisem działu usług HP — 3 lata na części i 3 rok na robociznę oraz naprawę z dojazdem na miejsce instalacji. Czas
reakcji następny dzień roboczy, bezpłatna telefoniczna pomoc techniczna 24 x 7. Warunki mogą być różne w zależności od kraju. Obowiązują pewne
ograniczenia i wyłączenia

© 2008 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi
produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Niektóre funkcje systemu operacyjnego Windows Vista® wymagają zaawansowanego lub dodatkowego sprzętu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresami
http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.mspx i http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.mspx. Program Windows Vista® Upgrade Advisor pozwala określić, które funkcje systemu Windows Vista® będą
dostępne na komputerze użytkownika. Narzędzie to można pobrać pod adresem http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor.
Intel, Core i Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation. Windows Vista® jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) w innych krajach.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/desktops
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HP Compaq seria dc7900

Zalecane akcesoria i usługi

Podstawa HP Compaq z serii
dc7800 Integrated Work Center

Monitor LCD HP o przekątnej 17, 19 lub 22 cale można w prosty sposób
zamontować razem z komputerem HP Compaq dc7800 w obudowie Ultra-slim
Desktop lub uproszczonym klientem HP na jednym statywie, który dzięki konfiguracji
typu „wszystko w jednym” 1 optymalnie dostosowuje się do potrzeb każdego
użytkownika.

Numer produktu: GN783AA

Pamięć DIMM HP 1 GB
PC2-6400 (DDR2 800 MHz)

Pamięć HP zapewni maksymalną wydajność notebooka. Powiększenie pamięci to
ekonomiczny sposób zwiększenia wydajności systemu bez wymiany procesora.

Numer produktu: AH058AA

Karta graficzna ATI Radeon HD
3650 (512 MB DH) PCIe x16

Karta graficzna ATI Radeon HD 3650 (512MB DH) PCIe x16 to doskonałe
rozwiązanie dla małych firm lub dużych przedsiębiorstw, w których często
organizowane są wideokonferencje lub obrabiane są obrazy trójwymiarowe.

Numer produktu: KS505AA

Microsoft Office Professional
2007 — Zestaw licencji HP bez
nośników

To kompleksowe rozwiązanie pozwala efektywnie zarządzać firmą dzięki funkcjom
śledzenia i współużytkowania informacji oraz tworzenia raportów.

Numer produktu: RZ364A

W następnym dniu roboczym w
miejscu instalacji, 4 lata,
pomoc techniczna do sprzętu

Jeśli problem ze sprzętem nie może być rozwiązany zdalnie, HP zapewnia wymianę
uszkodzonego sprzętu u klienta w następnym dniu roboczym. Dla produktu HP
obowiązuje oferta łatwej w zakupie i łatwej w użyciu usługi naprawy sprzętu w
miejscu instalacji.

Numer produktu: U7896E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions


