PC HP Pro 3135 Microtower

O desempenho encontra a expandibilidade.

PC altamente expansível concebido para ser flexível o suficiente
para satisfazer as suas necessidades de hoje e crescer consigo
no futuro, com tecnologia AMD.

Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.
O desempenho encontra a expandibilidade
Acrescente um recurso valioso à sua pequena
empresa com o PC Empresarial HP Pro 3135
Microtower. Suficientemente potente para
responder às necessidades quotidianas da sua
pequena empresa, com flexibilidade integrada
suficiente para permitir que o seu PC cresça
consigo no futuro. Consiga produtividade e
flexibilidade imediatas com uma aparência
moderna, hoje.
O crescimento vem já incluído
A sua empresa precisa de evoluir à medida que
vai crescendo. Pode não saber ao certo as suas
necessidades no futuro. Tendo isso em mente, o
HP Pro 3135 Microtower altamente expansível foi
concebido para evoluir consigo. As portas,
ranhuras e compartimentos disponíveis
permitem-lhe configurar o seu PC para satisfazer
as suas necessidades de hoje e expandir as suas
capacidades no momento certo.; Dois monitores
ajudam-no a trabalhar de forma mais eficaz e
produtiva. Com a área de visualização
aumentada, pode ver e trabalhar em mais
documentos e aplicações ao mesmo tempo.
Produtividade imediata:
Este PC está pronto a funcionar assim que desejar
com chipset e processadores AMD avançados,
sistema operativo Windows® 7 genuíno, suporte
para monitor duplo. Irá obter uma grande
variedade de unidades ópticas para escolha,
unidades de disco rígido disponíveis até 750 GB
1 e até 16 GB de memória DDR3 SDRAM. E, com
software pré-instalado como o HP Power Assistant

e Norton Internet Security, obtém um PC equipado
para impressionar de imediato.; Aumente o seu
potencial com opções pré-qualificadas, como o
leitor de suportes digitais 22 em 1, ou uma
unidade SuperMulti LightScribe DVD Writer para
que possa gravar etiquetas directamente nos seus
discos LightScribe 2.
Dê um impulso ao seu negócio
A nova tecnologia AMD VISION Pro é uma
avançada plataforma visual, optimizada para o
Windows® 7, concebida para oferecer uma
maior claridade visual, cores vibrantes e suporte
para uma funcionalidade múltiplos monitores sem
esforço. Melhore a sua experiência visual através
de placas gráficas com suporte DirectX® 3 11.
Construído para durar
Tendo como ponto de partida engenharia e testes
inovadores, estamos a impulsionar inovações nas
tendências da indústria que representam os
maiores desafios e oportunidades com que nós e
os nossos clientes nos deparamos. Como tal, sabe
que está a obter um computador desktop fiável e
duradouro, capaz de uma enorme resistência.
Além disso, o HP Pro 3135 oferece opções de
reparação e suporte, para que possa rentabilizar
o seu tempo, dando atenção ao que é mais
importante—a sua empresa.

PC HP Pro 3135 Microtower
Windows®. Uma vida sem Limites. A HP recomenda o Windows 7.
ESPECIFICAÇÕES
Factor de forma

Microtower

Sistema operativo

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

Processador

Processador AMD Athlon II X2 250 (3,0 GHz, 2 MB de cache L2); Processador AMD Athlon II X3 445 (3,1 GHz, 1,5 MB de cache L2); Processador AMD
Athlon II X4 640 (3,0 GHz, 2 MB de cache L2); Processador AMD Phenom II X4 830 (2,8 GHz, 8 MB de cache total); Processador AMD Phenom II X4 840T
(2,9 GHz, 8 MB de cache total); Processador AMD Phenom II X6 1055T (2,8 GHz, 9 MB de cache total)

Chipset

AMD 785G

Suportes físicos amovíveis

Gravador DVD SATA SuperMulti LightScribe

Gráficos

ATI Radeon 4200 integrada; ATI Radeon HD 5450 (512 MB); ATI Radeon HD 6450 (1 GB); ATI Radeon HD 6570 (2 GB); NVIDIA GeForce GT405 (512
MB); NVIDIA GeForce GT420 (2 GB); NVIDIA GeForce GT440 (1,5 GB)

Áudio

Codec áudio de alta definição Realtek ALC888S

Comunicações

Ethernet Realtek RTL8105E 10/100 integrada

Portas e Ligações

6 USB 2.0; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 saída coaxial SPDIF; 1 entrada áudio; 1 saída de áudio; 1 entrada para microfone;

Dispositivos de Entrada

Teclado USB Value
Rato óptico USB com 2 botões e roda de deslocamento

Software

Microsoft Office Starter 2010; Microsoft Office 2010 Preloaded (é necessária a aquisição de uma Chave de Produto para activar um pacote completo do
Office 2010); Microsoft Office 2010 Professional; Microsoft Office Home e Business 2010; Microsoft Windows Virtual PC – XP; Roxio Creator Business 10
HD; Corel WinDVD 8; Norton Internet Security 2011 (versão de avaliação de 60 dias); HP Power Assistant; HP ProtectTools Suite SMB

Dimensões

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

Peso

A partir de 7,58 kg

Alimentação

Fonte de alimentação aPFC de 300 W

Soluções de Expansão

1 PCIe de altura completa x16; 3 PCIe de altura completa x1; 1 mini PCIe
Um 8,9 cm (3,5 pol.) Dois 13,3 cm (5,25 pol.) ; Dois 8,9 cm (3,5 pol.)

Garantia

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

7
7
7
7

Professional genuíno 32
Professional 64 Genuíno
Home Premium 64 Genuíno
Home Basic Genuíno 64

1 Para unidades de disco rígido, 1 GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 16 GB (para Windows 7) de espaço em disco são reservados para o software
de recuperação do sistema.
2 Não copie materiais protegidos por direitos de autor. As velocidades reais podem variar. A camada dupla é uma tecnologia recente. A compatibilidade com suportes de camada dupla
varia bastante em algumas unidades de DVD-ROM e leitores de DVD domésticos. Tenha em atenção que DVD-RAM não podem ler ou gravar em discos de 2,6 GB simples nem de 5,2
GB duplos – Versão 1.0 do suporte. O LightScribe cria uma imagem monocromática. Requer suporte LightScribe, vendido separadamente. Tenha em atenção que DVD-RAM não podem
ler ou gravar em discos de 2,6 GB simples nem de 5,2 GB duplos – Versão 1.0 do suporte.
3 O software DirectX® 10, ou mais recente, requer Windows Vista, ou mais recente. O Windows 7 suporta adaptadores DirectX 9 mais antigos, que utilizem um controlador WDDM v1.0
(Vista). O software DirectX 10, ou mais recente, requer um controlador compatível com WDDM v1.1 (Windows 7).

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/desktops
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Acessórios e Serviços

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.

Número do produto: WF722A

Licença HP Virtual Rooms
(até 15 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.

Número do produto: WF723A

Teclado e rato sem fios
HP 2.4GHz

Este kit elegante proporciona a conveniência, o conforto e a elegância do trabalho
com um teclado e um rato laser num computador desktop.

Número do produto: NB896AA

Rato com 2 Botões laser
USB HP

O rato laser USB HP oferece a velocidade e precisão da detecção laser num design
simples e elegante. Regista o movimento de forma precisa em várias superfícies
usando a tecnologia de sensores mais recente.

Número do produto: GW405AA

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

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

Obtenha 3 anos de reparação do seu dispositivo informático no dia útil seguinte por
parte de um técnico qualificado da HP, se não for possível solucionar os problemas
remotamente.

Número do produto: U6578E

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

