PC HP Pro 3300 Small Form Factor

O HP Pro 3300 com novo design proporciona um PC com
óptimo aspecto e todas as funcionalidades, suficientemente
pequeno para se adaptar à sua secretária sem sacrificar
desempenho ou espaço. Com a mais recente tecnologia Intel®,
é tudo o que necessita para uma computação sem
preocupações.

A HP recomenda o Windows® 7.
Pequeno, mas potente
Menos é mais no que diz respeito ao pequeno, mas
potente, PC Empresarial HP Pro 3300. Obtém mais
espaço e locais mais adequados para exibir este PC
totalmente novo, com todas as funcionalidades e design
requintado.
Produtividade incorporada
O HP Pro 3300 oferece unidades de disco rígido SATA
até 1 TB1. Escolhe o mais adequado para a sua
empresa agora, com espaço para crescer mais tarde.
A mais recente tecnologia
Equipe a sua empresa com os mais recentes
processadores Intel® Core™ de segunda geração2 e
um Sistema Operativo Windows® 7 genuíno—para
uma combinação pronta a trabalhar.
Proteja a sua empresa
Melhore as suas defesas com as soluções de segurança
personalizadas concebidas pela HP - HP ProtectTools for
Small Business3 disponibiliza vários módulos de
segurança—utilize apenas aqueles de que necessita.

PC HP Pro 3300 Small Form Factor
A HP recomenda o Windows® 7.
ESPECIFICAÇÕES
Factor de forma

Pequeno formato

Sistema operativo

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
FreeDOS

Processador

Intel® Core™ i5-2500S (2,70 GHz, 6 MB de cache, 4 núcleos); Intel® Core™ i5-2400S (2,50 GHz, 6 MB de cache, 4 núcleos); Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB de cache, 2
núcleos); Intel® Core™ i3-2100 (3,10 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Pentium® Dual-Core G850 (2,90 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Pentium® Dual-Core G840
(2,80 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Pentium® Dual-Core G620 (2,60 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos)

Chipset

Intel® H61 Express

Suportes físicos amovíveis

Gravador DVD SATA SuperMulti

Gráficos

Intel HD integrado; NVIDIA GeForce GT 520 (1 GB)

Áudio

Realtek ALC656

Comunicações

Realtek RT8171E Gigabit integrada

Portas e Ligações

6 USB 2.0; 1 DVI-D; 1 VGA; 1 entrada de áudio; 1 saída de áudio

Dispositivos de Entrada

Teclado USB HP Standard Value
Rato Óptico USB BLK HP

Software

Microsoft Office 2010 pré-carregado (é necessária a aquisição de uma Chave de Produto para activar um pacote completo do Office 2010); Microsoft Windows Virtual PC – XP; Norton
Internet Security 2011 (versão de avaliação de 60 dias); Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Cyberlink Power Director; Cyberlink Power Starter; PDF
Complete Special Edition; HP Power Assistant; Credential Manager for HP ProtectTools; HP ProtectTools Suite SMB; HP Recovery Manager; HP Support Assistant (HPSA)

Segurança

Fecho de segurança; Suporte para bloqueio Kensington; Kit de cabo universal de bloqueio Noble; Kit de segurança do Chassis HP

Dimensões

10,37 x 32,45 x 39,66 cm

Peso

A partir de 6,3 kg

Alimentação

Fonte de alimentação de 220 W - PFC activo

Soluções de Expansão

1 PCIe x16 de altura completa; 1 mini PCI; 3 PCIe x1 de altura completa; 1 leitor de cartões multimédia 6 em 1
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.

7
7
7
7

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

1 Para discos rígidos, 1 GB = mil milhões de bytes. TB = 1 bilião de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até to16 GB (para Windows 7) de espaço em disco reservados para

o software de recuperação do sistema.
2 A computação de 64 bits em arquitectura Intel requer um sistema informático com um processador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos e aplicações
compatíveis com a arquitectura Intel® de 64 bits. Os processadores não funcionam (nem no modo de 32 bits) sem um BIOS compatível com a arquitectura Intel de 64 bits. O
desempenho pode variar em função da sua configuração de hardware e software. Visite www.intel.com/info/em64t para obter mais informações. Multi Core foi concebido para
melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os utilizadores beneficiam necessariamente da utilização desta tecnologia. A numeração Intel não reflecte uma
medição de desempenho superior.
3 HP ProtectTools requer Microsoft Windows.

Para obter mais informação, visite www.hp.eu/desktops
© Copyright 2012 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.
Este sistema pode necessitar de actualização e/ou hardware de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 7. Nem todas as funcionalidades estão disponíveis
em todas as edições do Windows 7. Consulte http://windows.microsoft.com/pt-PT/windows7/products/home para mais informações.
Intel, Core e Pentium são marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos da América e noutros países. Microsoft e Windows são marcas comerciais do
grupo de empresas Microsoft.
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PC HP Pro 3300 Small Form Factor
A HP recomenda o Windows® 7.
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

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 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

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 Dia Útil
Seguinte Resposta no
Local Utilização

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

