PC HP Pro 3420 All-in-One

Continue o bom trabalho, com estilo.

O PC Empresarial HP Pro 3420 All-in-One é completamente
novo e suficientemente poderoso para lidar com todas as
tarefas informáticas no seu local de trabalho. Irá obter um PC
com óptimo aspecto e todas as funcionalidades com uma
herança de qualidade e fiabilidade.

A HP recomenda o Windows® 7.

Novo design

A mais recente tecnologia

Obtém uma ferramenta de trabalho potente e elegante,
pronta para responder a todas as suas necessidades no
momento e a crescer com o seu negócio depois. O design
funcional e economizador de espaço liberta o espaço da sua
secretária para uma experiência informática sem confusões.

Inclui processadores Intel® Core™ de 2.ª geração e opções
flexíveis, como unidades de disco rígido padrão SATA até 1
TB ou Gravador DVD fino, para ir de encontro às suas
necessidades actuais e futuras de replicação e
armazenamento de dados empresariais.

Trabalhe confortavelmente com o ecrã LCD de alta definição
com 20 pol. na diagonal que inclina para obter a melhor
posição, ajudando-o a criar o espaço de trabalho ideal.

Criado para se adaptar às suas necessidades crescentes c/
portas padrão da indústria, ranhuras de memória
actualizáveis, opções de unidade de disco rígido e
compartimentos finos para que possa configurar o PC de
acordo c/ as suas especificações.

Fácil de configurar e de utilizar. Basta retirar da caixa, ligar e
começar a trabalhar. Sem o incómodo de ter que ligar várias
peças de hardware.
All-in-One que se adapta ao seu espaço
O PC All-in-One possui uma mini NIC sem fios que inclui um
antena integrada no chassis.
Perfeito para locais orientados para o cliente, possui um
acabamento com muito brilho e portas e conectores
convenientemente posicionados. O design profissional irá
destacar-se sem ser inconveniente.
Um Leitor de Cartões Multimédia 6 em 1 integrado
permite-lhe transferir facilmente fotografias, ficheiros e vídeos
para o seu computador a partir de vários tipos de cartões de
memória. Compatível com os cartões Secure Digital (SD,
SDHC), MultiMedia, Memory Stick e Memory Stick Pro.
Ligue-se e colabore com facilidade
O factor de forma all-in-one economizador de espaço integra
o computador desktop, o monitor retroiluminado HD+ WLED
com 20 pol. na diagonal, a câmara Web e o microfone
duplo para facilitar a colaboração.
Converse cara-a-cara e sinta-se mais ligado aos seus colegas
de trabalho no escritório, na cidade ou do outro lado do
mundo, utilizando a câmara Web incorporada e microfone de
matriz. A câmara Web também capta e permite-lhe rever
instantaneamente fotografias e clipes de vídeo.

A sua escolha de software pré-instalado e transferível ajuda-o
a ser rapidamente produtivo. Incluindo Microsoft® Office
2010 Pré-carregado (Aquisição de Chave), Corel WinDVD,
oferta de teste do Norton Internet Security e HP ProtectTools
Suite SMB.

PC HP Pro 3420 All-in-One
A HP recomenda o Windows® 7.
ESPECIFICAÇÕES
Factor de forma

All-in-one

Sistema operativo

Windows® 7 Professional 64 Genuíno
Windows® 7 Home Premium 64 Genuíno
Windows® 7 Home Basic Genuíno 64
FreeDOS

Processador

Intel® Core™ i3-2130 (3,40 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-2120 (3,30 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Pentium® G850 (2,90 GHz, 3 MB de cache, 2
núcleos); Intel® Pentium® G630 (2,70 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos)

Chipset

Intel® H61

Suportes físicos amovíveis

Gravador DVD SuperMulti carrega. por tabuleiro fino

Gráficos

Placa gráfica Intel HD

Áudio

Placa áudio integrada; altifalantes estéreo integrados de elevado desempenho; botões de controlo de volume e silenciar (no teclado); tomada de auscultadores estéreo; saída de linha
estéreo; câmara Web integrada (640 x 480) 0.3Mp VGA para ambientes pouco iluminados com dois microfones incorporados

Comunicações

Ethernet integrada 10/100
Minicard sem fios HP 802.11b/g/n PCIe

Portas e Ligações

6 USB 2.0; 1 tomada de auscultadores áudio; 1 entradas para microfone; 1 saída de linha áudio; 1 conector de alimentação; 1 RJ-45

Dispositivos de Entrada

Teclado USB HP Standard Value
Rato Óptico com 2 Botões e Roda USB HP

Software

Microsoft Office 2010 Starter Pré-carregado (é necessária a aquisição de uma Chave de Produto para activar um pacote completo do Office 2010); Microsoft Windows Virtual PC – XP;
Cyberlink PowerDVD; Cyberlink Label Print; Cyberlink Power 2 Go; Cyberlink YouCam BE; PDF Complete Special Edition; HP SimplePass PE 2011; Norton Internet Security (60 dias); HP
Power Assistant; HP Recovery Manager; HP Vision Hardware Diagnostics; HP Support Assistant (HPSA); HP Virtual Rooms (até 3 pessoas por reunião); Authentec SimplePass PE (para
suportar Intel One Time Password)

Segurança

Ranhura de bloqueio; HP ProtectTools Security Software Suite (opcional)

Dimensões

50,5 x 10 x 39,5 cm

Peso

A partir de 6,08 kg

Conformidade com standards de eficiência Configurações disponíveis com qualificação ENERGY STAR®
energética
Registo EPEAT, se aplicável. Para obter informações sobre o estado do registo por país, consulte www.epeat.net.
Alimentação

Fonte de alimentação externa de 120W com eficácia de 87%

Soluções de Expansão

1 leitor de cartões multimédia 6 em 1

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
© 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.
Os sistemas podem 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://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para mais informações. O disco do Windows 7 Professional também é incluído, caso se pretenda
fazer posteriormente uma actualização. Para poder aderir a este downgrade, o utilizador final deverá ser uma empresa (incluindo instituições estatais e educativas), e espera-se que encomende
anualmente, no mínimo, 25 sistemas clientes 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 e Windows são marcas comerciais do
grupo de empresas Microsoft.
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A HP recomenda o Windows® 7.
Acessórios e Serviços

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

SODIMM HP 4-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: VH641AA

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 500 GB 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: QK554AA

3 anos, dia útil seguinte,
no local

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

