Stacja robocza HP Z220 Small Form Factor
Uzyskaj wydajność na poziomie stacji roboczej dzięki możliwościom kolejnej generacji kart graficznych w
cenie, której można się spodziewać po komputerze stacjonarnym. Dostępne konfiguracje Convertible
Minitower oraz Small Form Factor firmy HP pozwalają najlepiej dostosować komputer do potrzeb
przedsiębiorstwa.

HP zaleca system Windows.

Zaprojektowany na potrzeby firm

Wybierz oferujący duże możliwości rozbudowy model Convertible
Minitower lub zaoszczędź miejsce dzięki konstrukcji Small Form Factor
– oba modele są wyposażone w obudowy z obsługą beznarzędziową,
dzięki której dodawanie dysków lub wymiana pamięci zajmują zaledwie
moment.
Skorzystaj z zalet światowej klasy architektury z
najnowocześniejszymi funkcjami łączności z zewnętrznymi pamięciami
masowymi i urządzeniami peryferyjnymi. Przesyłaj dane o 10 razy
szybciej niż za pośrednictwem portów USB 2.0, używając czterech
zintegrowanych, superszybkich portów USB 3.0.
Zbudowany z myślą o działalności biznesowej i przyjazny dla
środowiska – zasilacz o sprawności 90%, dostępność konfiguracji
niezawierających związków BFR/PVC oraz szeroki wybór dostępnych
konfiguracji zgodnych ze standardem ENERGY STAR®.

Wysoka wydajność bez wysiłku

Zwiększ wydajność i zmniejsz zużycie energii dzięki nowej generacji
procesorów 22 nm, w tym procesorów serii Intel® Xeon® E3-1200v2
oraz procesorów Intel® Core™ trzeciej generacji.
Przyspiesz działanie wymagających aplikacji, korzystając z technologii
pamięci 1600 MHz DDR3 oraz funkcji obsługi konfiguracji pamięci ECC,
pozwalających lepiej chronić integralność danych.
Wznawiaj pracę w ciągu sekund, korzystając z technologii Intel® Smart
Response, rozwiązania pamięci podręcznej dysków zapewniającego
wydajność na poziomie dysków półprzewodnikowych SSD, szybsze
uruchamianie i szybkie odpowiedzi aplikacji.
Zoptymalizuj swoją wydajność, korzystając z funkcji zintegrowanego
oprogramowania HP Performance Advisor. Twórz raporty, diagnozuj
oraz konfiguruj stację roboczą odpowiednio do wykorzystywanych
aplikacji biznesowych przy pomocy pojedynczego kliknięcia.

Nowa generacja kart graficznych

Stwórz nowy poziom jakości prezentacji i wypełnij swoją pracę życiem
dzięki możliwościom zintegrowanej karty graficznej Intel® HD
Graphics.
Zapewnij sobie dostęp do wysokiej wydajności aplikacji 2D, 3D, wideo i
mediów bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Zainstalowane
fabrycznie oprogramowanie HP Remote Graphics oferuje pełną
swobodę, pozwalając na pracę zdalną bez straty czasu.
Przygotuj się na przepustowość, której wymagać będą nadchodzące
karty graficzne PCIe 3D marki NVIDIA i AMD, aby móc z nich korzystać,
gdy tylko się pojawią.
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Obudowa

Small Form Factor

System operacyjny

Windows® 7 Ultimate 64
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 64
SUSE Linux Enterprise Desktop 11
Zestaw instalacyjny systemu Linux (HP Installer Kit for Linux)
Red Hat Enterprise Linux WS 5

Procesor

Procesor Intel® Xeon® E3-1280v2 (3,60 GHz, 8 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); procesor Intel® Xeon® E3-1270v2 (3,50 GHz, 8 MB pamięci
podręcznej, 4 rdzenie); procesor Intel® Xeon® E3-1230v2 (3,30 GHz, 8 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie); procesor Intel® Pentium® G640 z grafiką Intel
HD 2000 (2,80 GHz, 3 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)

Zestaw układów

Intel® C216 PCH

Pamięć

Maksymalnie 32 GB 1600 MHz Pamięć DDR3 niebuforowana (SDRAM)
Gniazda pamięci: 4 DIMM

Grafika

Zintegrowany, Intel® HD Graphics 2000; Intel® HD Graphics 4000; Intel® HD Graphics P4000
Specjalistyczna karta 2D, Karta graficzna NVIDIA Quadro NVS 300 (512 MB); Karta graficzna NVIDIA Quadro NVS 310 (512 MB)
Podstawowa karta 3D, Karta graficzna AMD FirePro V3 900 (1 GB); Karta graficzna NVIDIA Quadro 410 (512 MB); Karta graficzna NVIDIA Quadro 600
(1 GB)

Nośniki wyjmowalne

Napęd DVD-ROM SATA; Nagrywarka DVD typu SuperMulti z interfejsem SATA

Karta dźwiękowa

Wbudowana karta dźwiękowa High Definition Realtek ALC221, wejście sygnałowe, wyjście sygnałowe, wejście mikrofonu, wyjście słuchawek

Wewnętrzna pamięć masowa

250 GB, maksymalnie 2 TB, SATA (7200 obr./min)
maksymalnie 300 GB, SATA (10000 obr./min)
128 GB, maksymalnie 300 GB, Napęd Solid State SATA

Komunikacja

Zintegrowana karta sieciowa Intel 82579LM; Karta Intel Gigabit CT Desktop (wybrane modele);

Porty i złącza

4 porty USB 3.0; 6 portów USB 2.0; 1 port szeregowy; 1 gniazdo mikrofonowe; 1 gniazdo słuchawkowe; 1 wejście liniowe audio; 1 wyjście liniowe
audio; 1 port RJ-45, 2 port PS/2;

Urządzenie wejściowe

Standardowa klawiatura HP USB; Standardowa klawiatura HP PS/2; Klawiatura HP USB CCID SmartCard
Mysz laserowa USB HP; Mysz optyczna HP USB z 2 przyciskami i przewijaniem; Mysz optyczna HP PS/2 z przewijaniem; Mysz optyczna HP USB z 3
przyciskami

Bezpieczeństwo

Zamek i czujnik pokrywy Solenoid (wybrane modele); Kabel zabezpieczający z blokadą Kensington (wybrane modele); Zestaw zabezpieczeń Business
PC Security Lock (wybrane modele); Moduł Trusted Platform Module (TPM) 1.2 (moduł TPM jest wyłączony, jeśli jego użycie jest zabronione prawnie)

Oprogramowanie

HP Performance Advisor; Odtwarzacz DVD InterVideo WinDVD; HP ProtectTools Security; PDF Complete — wersja próbna; Roxio Easy Media Creator
(oprogramowanie do nagrywania płyt DVD lub Blu-ray); HP Support Assistant; HP Power Assistant; Pakiet Microsoft® Office Starter: niepełne wersje
programów Word i Excel® z reklamami. Bez PowerPoint® i Outlook®. Kup pakiet Office 2010 o pełnej funkcjonalności

Wymiary

33,8 x 38,1 x 10 cm Standardowo ustawienie typu desktop

Waga

Od 7,5 kg

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Dostępne są konfiguracje zgodne z normą ENERGY STAR® i certyfikatem EPEAT®, gdzie HP rejestruje swoje produkty komercyjne. Status rejestracji w
danym kraju jest dostępny na stronie www.epeat.net.

Zasilanie

240 W, wielozakresowy, aktywny stabilizator PFC (Power Factor Correction) o sprawności 90%

Gniazda rozszerzeń

1 gniazdo PCIe Gen3 x16; 1 gniazdo PCIe Gen2 x4 (złącze x16); 1 gniazdo PCIe Gen2 x1; 1 gniazdo PCI Jeden 13,3 cm (5,25"); Jeden 8,9 cm (3,5") Jeden
8,9 cm (3,5")

Gwarancja

3-letnia ogólnoświatowa na części i robociznę z dojazdem na miejsce w następnym dniu roboczym; Warunki gwarancji mogą się różnić. Obowiązują
pewne ograniczenia.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami.
Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 7 może wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu
sprzętu. W niektórych edycjach Windows 7 niektóre funkcje są niedostępne. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem
http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/products/home. Intel, Xeon i QuickPath są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w
Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy kapitałowej Microsoft.Więcej informacji
znajdziesz pod adresem www.hp.eu/workstations
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Dysk półprzewodnikowy (SSD) HP
160 GB SATA

Dyski półprzewodnikowe (SSD) szybko nabierają dużego znaczenia jako urządzenia pamięci masowej w
branży informatycznej. Pamięć masowa bez ruchomych części nie podlega już mechanicznym barierom
ograniczającym wydajność. Dyski SSD HP dla stacji roboczych zapewniają wydajność ogólną na poziomie
wyższym od typowych dysków twardych SAS o prędkości obrotowej 15 000 obr./min.
Numer produktu: LZ704AA

Urządzenie wejściowe HP
SpaceExplorer USB 3D

Inteligentny kontroler ruchu 3D zapewniający natychmiastowy dostęp do wszystkich potrzebnych
funkcji. HP jest jedynym producentem oferującym również infrastrukturę Performance T uning
Framework, która upraszcza instalację i zapewnia nieprzerwane działanie.
Numer produktu: RY429AA

Bezprzewodowa klawiatura i mysz HP
2,4 GHz

Ten stylowy zestaw zapewnia wygodę, komfort i elegancję bezprzewodowej klawiatury i działania
laserowej myszy bezprzewodowej w komputerze biurkowym.
Numer produktu: NB896AA

Karta graficzna NVIDIA Quadro 600
1,0 GB

Niskoprofilowa karta graficzna NVIDIA Quadro 600 to najnowsze rozwiązanie klasy podstawowej dla
profesjonalistów w dziedzinie grafiki, które zapewnia inżynierom i projektantom maksymalną
wydajność i elastyczność.
Numer produktu: WS093AA

5 lata, serwis w następnym dniu
roboczym, w miejscu instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem
na miejsce w następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP. Usługa ta jest
dostępna przez 5 lat.
Numer produktu: U7944E

© 2012 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami.
Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 7 może wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu
sprzętu. W niektórych edycjach Windows 7 niektóre funkcje są niedostępne. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem
http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/products/home. Intel, Xeon i QuickPath są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w
Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy kapitałowej Microsoft.Więcej informacji
znajdziesz pod adresem www.hp.eu/hpoptions
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