PC HP 500B Microtower

Concebida para fornecer a tecnologia essencial.

Permita que o PC HP 500B Microtower leve o seu negócio a
novos lugares com uma eficiência requintada e a um preço
acessível. Estimule o seu dia de trabalho com tecnologia testada
Intel® e expansão concebida para responder às suas
necessidades.

Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.
Simplicidade com estilo
O HP 500B está concebido quer para o requinte,
quer para a funcionalidade - fácil de gostar, fácil
de configurar e fácil de utilizar. Conveniente
acesso frontal a portas USB e portas áudio para o
ajudar a manter as coisas em funcionamento na
sua computação diária. Pronto a trabalhar saído
directamente da caixa com aplicações de negócio
pré-instaladas e as funcionalidades que precisa
para funcionar de forma eficiente a partir do
primeiro dia.
Tecnologia essencial
Realize os seus negócios de forma eficiente com
um desempenho seguro e fiável. O seu PC está
equipado com processadores testados Intel®,
sistemas operativos genuínos Windows® 7
Professional, chipset e Graphics Media
Accelerator, disco rígido de até 640 GB e
memória de até 4 GB DDR 3 SDRAM.
Suficientemente flexível para o servir
Personalize o seu PC de acordo com as suas
necessidades de pequeno negócio com ranhuras
PCI Express (PCIe) e unidade óptica opcional.
Transferência e armazenamento de dados rápidas
e simples com o Leitor de Cartões HP 6 em 1 e a
sua selecção de uma Unidade DVD SuperMulti
LightScribe que permite uma gravação de rótulos
de qualidade profissional directamente com o
LightScribe DVDs. Aumente ainda mais a sua
experiência com opções pré-qualificadas
concebidas para o ajudar, tais como placas
gráficas discretas.

Construído para durar
Com mais de 113 000 horas de testes, obtém um
desktop fiável e resistente que trabalha para
cumprir os seus objectivos. Acrescente já hoje um
capital valioso para a sua empresa – o HP 500B.

PC HP 500B Microtower
Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.
ESPECIFICAÇÕES
Factor de forma

Microtower

Sistema operativo

Windows® 7 Professional genuíno 32-bit
Windows® 7 Professional genuíno 64-bit
Windows® 7 Home Premium Genuíno 32 bits
Windows® 7 Home Premium Genuíno 64 bit
Windows® 7 Home Basic genuíno 32-bit
Windows® 7 Home Basic Genuíno 64 bit
Genuíno Windows® 7 Starter
Windows Vista® Home Basic Genuíno
FreeDOS

Processador

Processador Intel® Celeron® Dual-Core E3300 (2,50 GHz, 1 MB de L2 cache, 800 MHz FSB); Processador Intel® Celeron® Dual-Core E3400 (2,60 GHz, 1
MB de L2 cache, 800 MHz FSB); Processador Intel® Pentium® Dual-Core E5400 (2,70 GHz, 2 MB de L2 cache , 800 MHz FSB); Processador Intel®
Pentium® Dual-Core E5500 (2,80 GHz, 2 MB de L2 cache , 800 MHz FSB); Processador Intel® Pentium® Dual-Core E6500 (2,93 GHz, 2 MB de L2 cache ,
1066 MHz FSB); Processador Intel® Pentium® Dual-Core E6600 (3,06 GHz, 2 MB de L2 cache , 1066 MHz FSB); Processador Intel® Pentium® Dual-Core
E6700 (3,20 GHz, 2 MB de L2 cache , 1066 MHz FSB); Processador Intel® Core™2 Duo E7500 (2,93 GHz, 3 MB de L2 cache, 1066 MHz FSB);
Processador Intel® Core™2 Duo E7600 (3,06 GHz, 3 MB de L2 cache, 1066 MHz FSB)

Chipset

Intel® G41 Express

Memória

A partir de 1 até 4 GB de DRAM DDR3-Synch PC3-10600

Armazenamento Interno

320 a 640 GB SATA, 3,0 Gb/s

Suportes físicos amovíveis

Gravador DVD SATA SuperMulti LightScribe
SATA DVD-ROM

Gráficos

Integrated Intel Graphics Media Accelerator 4500; NVIDIA GeForce G210 HDMI (512 MB); NVIDIA GeForce 315 (1 GB); ATI Radeon HD 5450 (1 GB);
NVIDIA GeForce 315 (1 GB)

Áudio

Áudio integrado de alta definição com codec de áudio Realtek ALC662

Comunicações

Ethernet Realtek RTL8103EL 10/100 integrada
Intel Gigabit CT Desktop (opcional)
PH PCle Sem fios 802.11 b/g/n

Portas e Ligações

1 entrada para microfone; 1 RJ-45, 1 VGA; 6 USB 2.0; 1 entrada de linha; 1 saída de linha

Dispositivos de Entrada

Teclado HP USB Value
Scroll mouse USB óptico

Dimensões

16,6 x 42,8 x 38,4 cm

Peso

A partir de 10,2 kg

Alimentação

Fonte de Alimentação ATX 300 W – PFC/sem PFC com comutador de linha de 115/230 V (varia consoante país/região)

Soluções de Expansão

1 PCI de altura completa 2.3; 1 PCIe de altura completa x16; 2 PCIe de altura completax1
Um 13,3 cm (5,25 pol.) ; Um 8,9 cm (3,5 pol.)

Garantia

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

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/desktops
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Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.
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

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

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

Disco rígido HP 500GB
SATA (NCQ/Smart IV)
3.0-Gb/s

As unidades de disco rígidos série ATA HP maximizam o desempenho dos PCs
empresariais HP, dotados com as tecnologias adequadas às suas exigências
crescentes de armazenamento com unidades de elevada capacidade que garantem
fiabilidade e desempenho.

Número do produto: KW347AA

Unidade SATA SuperMulti
LightScribe HP

Agora pode gravar em todos os formatos de DVD incluindo DVD-RAM, gravar as
suas próprias etiquetas no interior da unidade de DVD e guardar até 8,5 GB de
dados ou gravar até 4 horas de vídeo de qualidade DVD - tudo com uma unidade
HP SATA SuperMulti LightScribe.

Número do produto: AR630AA

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

