PC HP Compaq 6200 Pro Microtower
Desempenho e estabilidade sólidos

O HP Compaq 6200 Pro inclui módulos de PC comprovados e
componentes concebidos de acordo com rigorosas normas de
PCs empresariais. Fornecido em dois factores de forma
familiares, o 6200 Pro Series irá satisfazer a maioria dos
requisitos informáticos diários da empresa.

A HP recomenda o Windows® 7.
Avanços tecnológicos
Concebido para o desempenho máximo ao longo da
vida útil, o HP Compaq 6200 Pro oferece a fusão certa
de funcionalidades necessárias para negócios como o
seu.
Os aperfeiçoamentos na Memória do Sistema SDRAM
e na tecnologia de unidades Serial ATA, bem como as
mais recentes tecnologias de PC empresariais da Intel
suportam uma vasta gama de funções que o ajudam a
levar a cabo as suas tarefas.
As opções do suporte de monitor duplo independente
integrado e NIC sem fios aumentam a produtividade e
permitem espaços de trabalho aperfeiçoados.
Reduza o seu impacto no ambiente e ajude a diminuir
os custos operacionais com modelos com qualificação
ENERGY STAR® e certificação EPEAT® Gold.
Construído para empresas
Concebido para ajudar a facilitar um ambiente mais
estável e fácil de gerir com funcionalidades como o Intel
Stable Image Platform Program e uma disponibilidade
mínima de 12 meses que permite um planeamento,
implementação e transição de PCs mais eficientes.
As portas de entrada de linha e de saída de linha e as
portas USB estão à frente, para um maior conforto. Dois
flexíveis designs de chassis permitem-lhe escolher o seu
PC para se adequar aos requisitos do seu espaço de
trabalho e de dispensabilidade.
Optimize facilmente as definições de energia do PC,
utilizando a aplicação Power Assistant, exclusiva da HP.
Um painel de controlo ajuda-o a manter o controlo da
utilização de energia dos PCs.

Estabilidade e facilidade de gestão
O HP BIOS ajuda as empresas a manter o controlo
sobre as suas frotas de PCs. Terá acesso a tecnologia
que o ajudará a integrar o seu PC no seu negócio,
monitorizá-lo e ajudar o controlo da gestão térmica e
energética.
Ajuda a fornecer informações de diagnóstico e
assistência, tornando as actualizações mais fáceis e
manter o acompanhamento do ciclo de vida na ponta
dos seus dedos.
O chip de segurança compatível com TPM 1.2
integrado, a Desactivação da Porta USB e os HP
Business PC Security Locks oferecem a segurança básica
na qual pode depender para ajudar a proteger o
hardware e os dados da sua empresa.
Protegido pelos Serviços HP, obterá um suporte rápido
e de reacção positiva para a resolução atempada de
problemas, com a Garantia Limitada HP Standard que
oferece peças, mão-de-obra e reparações no local,
incluindo assistência telefónica das 9h às 24, 5 dias
por semana. As condições podem variar consoante o
país. Aplicam-se determinadas restrições e limitações.

PC HP Compaq 6200 Pro Microtower
A HP recomenda o Windows® 7.
ESPECIFICAÇÕES
Factor de forma

Microtorre

Sistema operativo

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

Processador

Intel® Core™ i5-2500 (3,30 GHz, 6 MB de cache, 4 núcleos); Intel® Core™ i5-2400 (3,10 GHz, 6 MB de cache, 4 núcleos); Intel® Core™ i3-2100 (3,10 GHz, 3 MB de cache, 2
núcleos); Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos)

Chipset

Intel® Q65 Express

Suportes físicos amovíveis

Gravador DVD SATA SuperMulti
DVD-ROM SATA

Gráficos

Intel HD integrado; AMD Radeon HD 6350 (512 MB); AMD Radeon HD 6450 (512 MB); AMD Radeon HD 6570 (1 GB); Adaptador DisplayPort para DVI-D HP

Áudio

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

Comunicações

Ethernet Intel 82579LM Gigabit integrada

Portas e Ligações

10 USB 2.0; 1 série; 1 teclado PS/2; 1 rato PS/2; 1 DisplayPort; 1 VGA; 1 tomada de auscultadores/microfone; 1 entrada de linha; 1 saída de linha; 1 RJ-45

Dispositivos de Entrada

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

Software

Incluído com todos os modelos, excepto os configurados com FreeDOS: HP Software Management Agent; HP Insight Diagnostics; PDF Complete; Norton™ Internet Security 2011 (versão
de avaliação de 60 dias) (modelos seleccionados); Microsoft Office 2010 pré-carregado (é necessária a aquisição de uma Chave de Produto para activar um pacote completo do Office
2010) (modelos seleccionados)

Segurança

Trusted Platform Module (TPM) 1.2 (módulo TPM desactivado em locais onde a sua utilização é proibida por lei); Segurança restrita (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); Suporte para cadeados para chassis e dispositivos de bloqueio
de cabos

Dimensões

17,7 x 43,1 x 37,7 cm

Peso

A partir de 9,3 kg

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

Fonte de alimentação de 320 W - PFC activo
Fonte de alimentação de 320 W com eficácia de 90% - PFC activo

Soluções de Expansão

1 PCI de altura completa; 2 PCIe x1 de altura completa; 1 PCIe x16 de altura completa; 1 leitor de cartões multimédia 22 em 1
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 standard 1-1-1 ou 3-3-3. 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

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

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

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

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

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
Disponibiliza um serviço de reparação no local no dia útil seguinte por um técnico
HP qualificado, de fácil acesso e fácil utilização, válido durante 3 anos.

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

