Windows®. Uma vida sem limites. A Compaq recomenda o Windows 7.

PC Microtower Compaq
315eu
Conheça o básico.

Fortaleça os recursos dos seus funcionários sem
sair do orçamento. O económico Compaq 315eu
MT coloca o poder da informática num pacote com
estilo. Com o Windows 7 Professional ou FreeDos,
um disco rígido de capacidade elevada, até 4 GB
PC3-10600 (DDR3-1333) de memória de sistema
e um Processador Athlon II X2 215, pode utilizar o
computador assim que o tirar da caixa e começar
logo a trabalhar.

Simplicidade com estilo e com espaço
para crescer com o seu negócio
O elegante Compaq 315eu MT inclui 2
ranhuras PCI, ao contrário de
computadores com preço semelhante e
capacidade de expansão limitada. Com
uma capacidade da unidade de disco
rígido até 750 GB, possui um espaço
amplo para ficheiros e programas.
Ligue-se rapidamente e transfira
informações de e para dispositivos
externos com o leitor de suportes digitais 6
em 1 e seis portas USB 2.0 de alta
velocidade de fácil acesso. Pode
comunicar instantaneamente e de forma
segura com funcionários, clientes e
possíveis clientes enquanto o McAfee
Antivirus protege a sua empresa de Web
sites não seguros e vírus. Com
capacidade para actualizar e adicionar
soluções WiFi, placas gráficas ou
sintonizadores de TV padrão da indústria,
o 315eu MT oferece qualidade e
desempenho para responder às
necessidades diárias e flexibilidade para
se adaptar à medida que o seu negócio
cresce.

Não prejudica o ambiente
Concebido para uma eficiência energética,
o 315eu MT foi fabricado com o ambiente
em mente. Com o HP Total Care,
entregue, troque, recicle ou faça a doação
da sua tecnologia antiga de uma forma
responsável e segura, para que as
informações de propriedade e as
informações sobre funcionários não caiam
nas mãos erradas.
Fiabilidade sem preocupações
A produtividade não ficará comprometida
com o desempenho consistente do
Compaq 315eu MT. Todos os PCs da
Compaq são apoiados pela HP, a marca
de PCs n.º 1 em termos de qualidade e
serviço, a nível mundial. Protegido pela
nossa garantia padrão de um ano, com
planos de cobertura adicional disponíveis,
pode contar com um apoio e serviço
premiados para o seu investimento em TI.
Simplificamos a tecnologia para que possa
concentrar-se no seu negócio!
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Factor de forma

Microtower

Sistema operativo

Windows® 7 Home Premium genuíno 64
Windows® 7 Professional genuíno 64
Windows® 7 Starter genuíno 32
FreeDOS

Chipset

AMD 760G

Processador

Processador AMD Athlon II X2 245 (2,9 GHz, 2 MB de L2 cache)

Memória

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

Armazenamento Interno

SATA 3,0 Gb/s 320 GB a 750 GB 7200 rpm NCQ, Smart IV

Suportes físicos amovíveis

Gravador DVD SATA SuperMulti

Software

Microsoft Office Starter 2010 pré-carregado, PDF Complete, CyberLink LabelPrint, CyberLink Power2Go, HP Vision Diagnostics, CyberLink Recovery
Manager, McAfee Total Protection - Small Business

Gráficos

ATI Radeon 3000

Portas e Ligações

7 USB 2.0; 1 monitor VGA externo; 1 entrada para microfone; 1 RJ-45

Soluções de Expansão

2 PCIe de altura completax1

Rede

Ethernet Realtek RTL8105E 10/100 integrada

Áudio

Áudio integrado de alta definição com codec de áudio Realtek ALC662

Dispositivo de entrada

Teclado padrão USB Compaq

Dimensões

16,5 x 36,5 x 37,3

Peso

10,2 kg

Alimentação

230 W PFC (comutador de linha de 115 v/ 230 v)

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.
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Acessórios e serviços recomendados
Suporte HW HP 3 anos no
local no dia útil seguinte
com Defective Media
Retention, exclui o External
Monitor

Guarde o seu disco rígido e dados importantes no caso de ficarem danificados.
Além disso, obtenha uma reparação do seu dispositivo informático no dia útil
seguinte por parte de um técnico qualificado da HP no local, se não for possível
solucionar os problemas remotamente. (Apenas Europa Ocidental)

Número do produto: UF360E
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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.

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas 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. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste
documento.
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