PC HP 600B Microtower
Design inteligente, elegantemente simples
Tire todo o partido dos recursos da sua pequena empresa com uma eficiência requintada e a um preço acessível.

A HP recomenda o Windows.
Permita que o PC empresarial Microtower HP 600B o ajude a tirar todo o partido dos seus recursos
empresariais com uma eficiência requintada e a um preço acessível. Estimule o seu dia de trabalho com um
design elegante e tecnologia Intel® comprovada concebidos para corresponder aos requisitos da sua
pequena empresa.

Design elegante e inteligente

Novo design, elegante e funcional, fácil de instalar e de utilizar. Conveniente acesso frontal a portas USB e
portas áudio para o ajudar a manter a tecnologia que utiliza na sua computação diária. Comece
imediatamente a trabalhar com o design e a funcionalidade eficientes que necessita para efectuar
operações eficazmente desde o início.

Tecnologia essencial

Realize os negócios da sua pequena empresa de forma eficaz com um desempenho seguro e fiável.
Equipado com um sistema operativo Windows® 7 Professional genuíno e processadores, chipset e placa
gráfica Intel® comprovados.

Melhorias para pequenas empresas

As melhorias permitem-lhe criar um PC para uma pequena empresa para aproveitar ao máximo os seus
recursos. As opções de segurança integradas, como um cadeado e suporte de bloqueio Kensington,
ajudam a proteger a sua propriedade física e os seus dados. Uma combinação útil de software
pré-instalado permite-lhe ser produtivo com rapidez, incluindo Corel WinDVD 8, Roxio Creater 10 e
eReaders (Requer acesso à Internet. Materiais de terceiros vendidos em separado.) para os mais recentes
livros, revistas e jornais.
Pode também escolher entre uma gama de Serviços HP Care Pack1 para alargar a sua proteção para além
das garantias padrão.
Para obter mais informações sobre o PC empresarial Microtower HP 600B, visite-nos em www.hp.com.
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Factor de forma

Microtorre

Sistema operativo

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Processador

Intel® Pentium® G645T com placa gráfica Intel HD (2,50 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Celeron® G550T com gráficos Intel HD (2,20 GHz, 2 MB cache, 2 núcleos); Intel® Core™
i3-2120T com placa gráfica Intel HD (2,6 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-3220T com placa gráfica Intel HD 2500 (2,8 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos)

Chipset

Intel® H61 Express

Memória

Até 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Slots de memória: 2 DIMM

Armazenamento Interno

500 GB, até 1 TB, SATA (7200 rpm)

Suportes físicos amovíveis

Gravador DVD SATA SuperMulti

Gráficos

Placa gráfica Intel HD

Áudio

Áudio de Alta Definição (todas as portas são estéreo)

Comunicações

Controlador Ethernet 10/100 integrado

Slots de Expansão

1 leitor de cartões multimédia 6 em 1

Portas e Ligações

6 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 RJ-45, 1 VGA; 1 saída de linha áudio; 1 auscultadores; 1 entrada de áudio; 2 entradas para microfone

Dispositivo de Entrada

Teclado HP USB Value
Rato óptico Bluetooth HP

Software

Microsoft Office 2010 Home e Business pré-carregado (é necessária a aquisição de uma Chave de Produto para ativar um pacote completo do Office 2010) (opcional); Microsoft
Office 2010 Professional pré-carregado (é necessária a aquisição de uma Chave de Produto para ativar um pacote completo do Office 2010) (opcional); Norton Internet Security
2012 (versão de avaliação de 60 dias)

Dimensões

35,5 x 38,8 x 16,3 cm

Peso

A partir de 5,2 kg
O peso exato depende da configuração

Alimentação

Adaptador de corrente externo de 90 W

Soluções de Expansão

1 leitor de cartões multimédia 6 em 1 Um 13,3 cm (5,25 pol.) Um 8,9 cm (3,5 pol.)

Garantia

Garantia limitada de 1 ano, incluindo 1 ano para peças, mão-de-obra e serviço no local. Os termos e as condições variam segundo o país.

1 Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços HP Care Pack podem variar dependendo da sua localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e limitações. Os Serviços HP

Care Pack alargam os contratos de serviços para além das garantias padrão. Para selecionar o nível de serviço adequado ao seu produto HP, utilize a Ferramenta de Pesquisa de Serviços HP Care Pack em www. hp.com/go/lookuptool. Estão
disponíveis informações adicionais sobre os Serviços HP Care Pack por produto em www.hp.com/hps/carepack.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Placa HP Wireless 802.11 b/g/n PCIe

Ao eliminar a necessidade de cabos de rede, pode aumentar significativamente a flexibilidade ao mudar o aspecto do seu
ambiente de trabalho em escritórios com fios existentes ou quando adiciona utilizadores a redes com a placa HP Wireless
802,11 b/g/n PCIe.

Número do produto: FH971AA

Altifalantes Amplificados USB Thin HP

As colunas HP Thin USB produzem um som de alta qualidade que oferecem uma excelente solução de colunas estéreo a
utilizadores empresariais.

Número do produto: KK912AA

Cadeado de cabo com chaveta HP

O Bloqueio de cabo com chave HP é concebido para ser utilizado com ranhuras de bloqueio padrão da indústria, como o tipo
encontrado num laptop, estação de ancoragem, PC desktop, visor de ecrã plano, impressora ou projector. Proteja o seu
valioso hardware de TI com este fecho que consiste num cabo com 1,83 m (6,00') de aço galvanizado de utilização em aviões,
revestido a vinil, que se enrola à volta de qualquer objecto fixo e se prende ao computador ou dispositivo que pretende
trancar. O fecho possui um mecanismo de bloqueio por botão e uma chave única (incluindo uma chave sobresselente) para
destrancar o cabo. Está incluída também uma pequena correia de Velcro para ajudar a gerir ou ajustar o comprimento do cabo
quando o colocar e utilizar.

Número do produto: BV411AA

Licença HP Virtual Rooms (até 5
pessoas numa reunião)

Ligue-se a partir de qualquer lugar com acesso à Internet para dirigir reuniões de equipas, informações a clientes e eventos de
formação numa cómoda localização online.

3 anos, dia útil seguinte, no local

Durante 3 anos, terá a reparação do seu computador no local, no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da HP,
se a questão não puder ser resolvida remotamente

Número do produto: WF722A

Número do produto: U6578E
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