Série PC Desktop 7100 Elite HP

Realize as suas tarefas de forma rápida e eficiente
com um PC à medida das suas necessidades de alto
desempenho.
Aumente as suas capacidades com o HP Elite 7100's e a sua
combinação premium de desempenho poderoso, características
úteis e flexibilidade.

Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.
Desempenho impressionante e inteligente
A mais recente geração de processadores Intel e
Intel® H57 Express Chipset representam o
próximo passo de tecnologia mais rápida,
multi-core que maximiza de forma inteligente o
desempenho para fazer face ao seu volume de
trabalho. Os processadores Intel® Core™ i7,
Core™ i5 e Core™ i3 foram concebidos com
tecnologia avançada que o ajuda a aplicar
automaticamente a energia onde é mais
necessária para multifunções mais exigentes.

Feito para proteger
Ajude a proteger a sua rede com Mozilla Firefox
para Virtual Solutions HP, um browser virtual
précarregado concebido para ajudar a proteger
o seu PC de conteúdos web nocivos. A Credential
Manager para HP ProtectTools é uma
funcionalidade de registo único que funciona
como cofre de palavras-passe para armazenar e
proteger automaticamente as palavras-passe de
páginas Web, redes e aplicações. O Device
Access Manager para HP ProtectTools controla as
portas, dispositivos de leitura e os dispositivos
Flexibilidade de armazenamento e expansão
amovíveis de armazenamento do sistema, para
Estão disponíveis configurações flexíveis para
evitar que utilizadores não autorizados transfiram
responder às suas necessidades empresariais
específicas. A escolha é sua: Opte por até 16 GB ou removam os dados. Ajude a proteger o seu PC
de perigos físicos ou de roubos com opções de
de memória, discos rígidos disponíveis até 1 TB,
uma variedade de unidades ópticas e portas, slots segurança como o HP Chassis Lock ou o Cabo de
Segurança HP/Kensington MicroSaver.
e baías que permitem que obtenha o máximo do
seu PC. Elabore as suas capacidades com opções Construído para durar
pré-qualificadas como o Leitor Cartões Multimédia Com mais de 130 000 horas de testes
22 em 1, um disco rígido secundário para utilizar inovadores, obtém um desktop fiável e resistente
as capacidades de duplicação de dados RAID,
que trabalha para cumprir os seus objectivos.
uma Unidade SuperMulti LightScribe DVD Writer
Mais, o HP Elite 7100 oferece opções de serviço
de forma a que possa gravar etiquetas
e assistência, para que você possa concentrar-se
directamente nos discos.
no mais importante—o seu negócio.
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ESPECIFICAÇÕES
Factor de forma

Microtower

Sistema operativo

Windows® 7 Professional genuíno 32-bit
Windows® 7 Professional genuíno 64-bit
Genuíno Windows XP Professional (disponível através de direitos de redução do Genuíno Windows® 7 Professional)
Windows® 7 Home Premium Genuíno 32 bits
Windows® 7 Home Premium Genuíno 64 bit
Windows® 7 Home Basic genuíno 32-bit
FreeDOS

Processador

Processador Intel® Core™ i3-530 (2,93 GHz, 4 MB de cache total); Processador Intel® Core™ i3-540 (3,06 GHz, 4 MB cache); Processador Intel® Core™
i5-650 (3,20 GHz, 4 MB de cache total); Processador Intel® Core™ i5-750 (2,66 GHz, 8 MB de cache total); Processador Intel® Core™ i7-860 (2,80 GHz,
8 MB de cache total); Processador Intel® Pentium® Dual-Core G6950 (2,80 GHz, 3 MB cache total);

Chipset

Intel® H57 Express

Suportes físicos amovíveis

Gravador DVD SATA SuperMulti LightScribe

Gráficos

Intel® Graphics Media Accelerator HD integrado; NVIDIA GeForce G210 512 MB DH HDMI PCIe x16; NVIDIA GeForce GT230 (1.5 GB DH) DVI, VGA,
HDMI PCIe x16; ATI Radeon HD 5450 (1 GB DH) PCIe x16

Áudio

Codec de áudio Realtek ALC888S High Definition, áudio 3D em conformidade com AC'97 Rev. 2.3 e compatível com HD Audio

Comunicações

Ethernet Realtek RTL8111DL Gigabit integrada

Portas e Ligações

9 USB 2.0; 1 1394a; 1 entrada áudio; 1 saída áudio; 1 centro/sub; 1 saída digital; 1 DVI-D; 1 entrada de microfone; 1 RJ-45; 1 surround traseiro; 1
surround lateral; 1 video VGA

Dispositivos de Entrada

Teclado USB HP Standard Value
Rato Óptico com 2 Botões e Roda USB HP

Software

Apenas em alguns modelos (não incluído com FreeDOS): HP Recovery Manager; Intel Matrix Storage Manager HP Power Manager; Mozilla Firefox para
Virtual Solutions HP; Roxio Easy Media Creator 10; Intervideo WinDVD 8; Antivírus McAfee Total Protection

Segurança

Fecho de segurança; Apoio para cadeados da caixa e dispositivos de bloqueio do cabo; Suporte para bloqueio Kensington

Dimensões

18,5 x 41,6 x 38,5 cm

Peso

10,2 kg

Alimentação

300 W ATX - PFC passivo

Soluções de Expansão

1 PCIe de altura completa x16; 3 PCIe de altura completa x1; 1 leitor de cartões suporte 22 em 1 (opcional)
1 – 8,9 cm (3,5 pol.); 2 – 13,3 cm (5,25 pol.) ; 2 – 8,9 cm (3,5 pol.)

Garantia

Protegido por Serviços HP, incluindo uma garantia standard 1-1-1 ou 3-3-0. Os termos e as condições variam segundo o país e/ou modelo comercial.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os
produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como
constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer omissões ou erros técnicos ou editoriais contidos neste documento.
Este sistema pode necessitar da actualização e/ou da aquisição em separado de hardware e/ou de um controlador DVD para instalar o software Windows 7 e tirar todo o partido
da funcionalidade do Windows 7. Ver http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para mais informações. Disco Windows Vista Business também pode ser incluído para futura
actualização, se desejado. Para se qualificar para esta redução, um utilizador final tem de ser uma empresa (incluindo instituição governamental ou educacional) e espera-se que
encomende, anualmente, no mínimo 25 sistemas de cliente com a mesma imagem personalizada;
Intel, Core e Pentium são marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos da América e noutros países. Microsoft, Windows e
Windows Vista são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Windows Vista® é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos
Estados Unidos da América e/ou noutros países.
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Acessórios e Serviços

Cadeado de
Segurança PC HP
Business

Este prático dispositivo garante que o seu PC de secretária permaneça
exactamente onde está, bloqueando a tampa do chassis e fixando-o num
ponto de ancoragem. O cabo de aço também foi concebido de forma a
impedir a remoção não autorizada do teclado, monitor e todos os
periféricos.
Número do produto: PV606AA

DIMM HP 2 GB
PC3-10600 (DDR3
-1333 MHz)

Maximize o desempenho do PC com memória HP. Actualizar a memória é
uma forma de maximizar o desempenho do sistema com eficácia de custos
sem ter de actualizar o processador.

Número do produto: AT024AA

Placa gráfica ATI
Radeon HD 4650 DP
(1 GB) PCIe x16

A placa gráfica ATI Radeon HD 4650 DP (1GB) PCIe é uma excelente
escolha para a pequena ou grande empresa que inicia a videoconferência
ou manipulação de imagem 3D.x16

Número do produto: VN566AA

Teclado HP USB
Lavável PS2

O teclado lavável HP USBPS2 adequa-se a ambientes que necessitem que
os teclados sejam imersos e limpos com os seguintes solventes: sabão,
líquido, produtos não abrasivos, produtos de utilização geral, lixívia,
disinfetante.

Número do produto: VF097AA

Licença de activação
Microsoft Office Small
Business 2007 - Licença
Media-less HP

Este software de produtividade contém todos os programas que precisa
para realizar tarefas diárias, poupar tempo, ser organizado e prestar
melhores serviços aos clientes.

Número do produto: RZ366A

Suporte HW HP 3 anos
no local no dia útil
seguinte com Defective
Media Retention, exclui
o External Monitor

Guarde os seus meios com defeito para eliminação de maneira a que
cumpra com as suas normas de segurança, e receba alta qualidade directa
e suporte remoto da HP.

Número do produto: UF360E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions

