PC HP Compaq 4000 Pro Small Form
Factor
Valor orientado para empresas

Um computador pessoal estável e fiável tornou-se uma
necessidade absoluta em qualquer ambiente empresarial,
grande ou pequeno. Necessário para o desempenho diário, o
HP Compaq 4000 Pro inclui módulos de PC comprovados e
componentes concebidos de acordo com padrões rigorosos de
PCs empresariais.

A HP recomenda o Windows® 7.
Pensar a longo prazo
Ao utilizar materiais completamente isentos de
retardadores de chama bromados (BFR) e policloreto de
vinilo (PVC), estamos a apoiar as suas iniciativas
ambientais.
Incluindo modelos com o registo EPEAT® Gold e
qualificação ENERGY STAR®, este PC empresarial
orientado para a relação qualidade/preço é fornecido
com a aplicação Power Assistant exclusiva da HP
pré-instalada.
Configure o seu PC com unidades padrão da indústria,
incluindo um Leitor de Blu-ray ou o Leitor de Cartões
Multimédia que suporta 22 formatos diferentes.
Tecnologia clássica de PC empresarial, juntamente com
suporte de hardware legado
Inclui a sua selecção de processadores Intel com
Graphics Media Accelerator 4500 integrado para uma
melhor capacidade de resposta e de vídeo.
Portas de rato e teclado PS/2 padrão juntamente com
uma porta série integrada, com a opção de adicionar
uma segunda porta série opcional e uma porta
paralela, se necessário.
Inclui uma Garantia Limitada Padrão de 1 ano com
assistência no local para apoiar as suas necessidades
empresariais.
Design ponderado e estável
Para maior conveniência, as portas de entrada e de
saída de linha de áudio e as portas USB foram
concebidas para um acesso frontal.
O suporte para ecrã duplo integrado permite-lhe
trabalhar de forma mais produtiva e económica.
Quando as suas implementações estão programadas
para um período de tempo prolongado, é bom saber
que poderá ter o mesmo chassis durante várias
implementações. Faça planos, no mínimo, para uma

disponibilidade de 10 meses com o HP Compaq 4000
Pro SFF.

PC HP Compaq 4000 Pro Small Form
Factor
A HP recomenda o Windows® 7.
ESPECIFICAÇÕES
Factor de forma

Pequeno formato

Sistema operativo

Windows® 7 Professional genuíno 32
Windows® 7 Professional 64 Genuíno
Windows® 7 Home Basic genuíno 32

Processador

Processador Intel® Core™2 Duo E7500 (2,93 GHz, 3 MB de cache L2, 1066 MHz FSB); Processador Intel® Pentium® Dual-Core E5800 (3,20 GHz, 2 MB de cache L2, 800 MHz FSB);
Processador Intel® Celeron® Dual-Core E3400 (2,60 GHz, 1 MB de cache L2, 800 MHz FSB)

Chipset

Intel® B43 Express

Suportes físicos amovíveis

Gravador DVD SATA SuperMulti
DVD-ROM SATA

Gráficos

Integrated Intel Graphics Media Accelerator 4500

Áudio

Áudio de alta definição integrado com codec Realtek ALC261 de 2 canais (todas as portas são estéreo)

Comunicações

Ethernet Gigabit Intel 82567V integrada

Portas e Ligações

8 USB 2.0; 1 série (2.ª opcional); 1 paralela (opcional); 1 teclado PS/2; 1 rato PS/2; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 tomada de auscultadores/microfone; 1 entrada de áudio; 1 saída de linha de
áudio; 1 RJ-45

Dispositivos de Entrada

Teclado Standard HP (PS/2 ou USB)
Rato óptico HP 2 botões (PS/2 ou USB)

Software

Somente em alguns modelos (não incluído com FreeDOS): HP Software Agent, HP Support Assistant, HP Systems Software Manager, HP Vision Diagnostics, HP Power Assistant,
Computrace Enabler para Desktops (em alguns países), SRS Premium Sound Software para HP Thin USB Powered Speakers (em alguns modelos), Corel WinDVD (em alguns modelos),
DASH 1.1 Manageability

Segurança

Segurança Rigorosa (via BIOS); Desactivação de porta SATA (via BIOS); Bloqueio de unidade; Activação/desactivação USB, paralela, série (via BIOS); Porta USB opcional desactivada
de fábrica (configurável pelo utilizador via BIOS); Controlo de arranque/escrita em suportes amovíveis; Palavra-passe de ligação (via BIOS); Palavra-passe de configuração (via BIOS);
HP Chassis Security Kit; Suporte para cadeados para chassis e dispositivos de bloqueio de cabos

Dimensões

33,8 x 37,85 x 10 cm

Peso

A partir de 7,6 kg

Conformidade com standards de eficiência configurações disponíveis qualificadas ENERGY STAR®
energética
Alimentação

Fonte de alimentação de 240 W - PFC activo
Fonte de alimentação de 240 W com eficácia de 85% - PFC activo

Soluções de Expansão

2 PCI de baixo perfil; 1 PCIe x16 de baixo perfil; 1 PCIe x1 de baixo perfil
Um 8,9 cm (3,5 pol.); Um 13,3 cm (5,25 pol.) ; Um 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.

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

Placa gráfica NVIDIA
NVS 300 PCIe x16 512
MB

As placas gráficas NVIDIA NVS 300 PCIe são placas de baixo perfil e de dupla
cabeça que oferecem capacidades multi-display da próxima geração a aplicações
comerciais e empresariais profissionais.

Número do produto: BV456AA

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

Teclado HP Smart Card
CCID

Aumente a sua segurança, simplifique os procedimentos de acesso e reduza os
custos associados à gestão de redes, evitando o acesso não autorizado aos seus
computadores e às suas redes utilizando a tecnologia smartcard com o Teclado HP
Smart Card CCID.

Número do produto: BV813AA

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

Unidade de disco rígido
HP 1 TB 7200 rpm SATA
(NCQ/Smart IV) 6
Gbp/s

As unidades de disco rígido HP Serial ATA maximizam o desempenho dos PCs
empresariais HP, disponibilizando as tecnologias para responder às suas
necessidades crescentes de armazenamento com unidades de elevada capacidade,
que garantem fiabilidade e desempenho. As unidades de disco rígido HP Serial ATA
6.0 Gb/s permitem taxas de transferência de dados até 6 Gb por segundo,
duplicando a velocidade da interface das unidades de disco rígido SATA 1.5 Gb/s.
Número do produto: QK555AA

Suporte HW HP Dia Útil
Seguinte Resposta no
Local Utilização

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/hpoptions

Mantenha o seu PC a funcionar no seu melhor com o HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

