PC HP Elite 7500 Microtower
Actualize para algo surpreendente
Um PC para pequenas empresas concebido para desempenho, estilo e expansabilidade com Beats
Audio™.

A HP recomenda o Windows.
Computação de última geração

Produtividade imediata:

rato. Necessita de um PC que consiga acompanhar. O HP Elite 7500 foi concebido para lhe

funcionalidades que deseja. As opções de configuração incluem uma variedade de unidades

proporcionar o desempenho elevado de que necessita para as aplicações atuais ricas em

óticas e unidades de disco rígido e configurações de memória até 16 GB2. As unidades de

gráficos e com muitos processos e o design elegante e novo complementa qualquer

disco rígido duplo podem ser estruturados numa configuração RAID para efetuar cópias de

ambiente de escritórios domésticos ou pequenas empresas.

segurança automaticamente e proteger os seus materiais. E, com software pré-instalado

Tecnologia para hoje e amanhã

como o HP Power Assistant3, obtém um PC equipado para impressionar de imediato.

velocidades máximas e vários núcleos para algumas das mais exigentes aplicações que irá

Com Beats Audio™, a HP desenvolveu um sistema de áudio que liberta todos os sons que os

As necessidade de computação da sua pequena empresa podem mudar com um clique do

Os processadores Intel® Core™ i3, Core i5 ou Core i7 de 3ª geração1 proporcionam

O HP Elite 7500 efetua todo o trabalho pesado independentemente da lista extensiva de

Dê um impulso ao seu negócio

executar. Juntamente com o potente Chipset Intel H67 Express, irá obter um PC acessível e

músicos e produtores aperfeiçoaram no estúdio. Ouve os graves, agudos e tons subtis

pronto para proporcionar desempenho.

intermédios como nunca ouviu.

Flexibilidade na ponta dos seus dedos

Incluindo quatro ranhuras de memória, ranhuras PCI Express e compartimentos de unidades
internas e externas, o PC empresarial Microtower HP Elite 7500 foi concebido para
personalização e expansão.
Os dados são o mais importante e os seus ficheiros não estão a diminuir de tamanho. As
portas USB 3.0 proporcionam-lhe maiores taxas de transferência do que as portas USB 2.0
de modo a corresponder à nova utilização e aos dispositivos maiores sendo desenvolvidos.
O Microtower HP Elite 7500 com elevada capacidade de expansão foi concebido para se
adaptar à vasta gama de requisitos de configuração e espaço. O novo e elegante design
inclui acabamentos lustrosos e cantos arredondados que foram feitos para serem exibidos.

Mais, o HP Elite 7500 oferece serviço e assistência de classe empresarial, para que você
possa concentrar-se no mais importante — o seu negócio.

PC HP Elite 7500 Microtower

A HP recomenda o Windows.

Factor de forma

Microtorre

Sistema operativo

Windows 8 64
Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Processador

Intel® Core™ i7-2600 com placa gráfica HD Intel 2000 (3,40 GHz, 8 MB de cache, 4 núcleos); Intel® Core™ i5-3570 com placa gráfica HD Intel 2500 (3,40 GHz, 6 MB de cache, 4
núcleos); Intel® Core™ i5-3470 com placa gráfica HD Intel 2500 (3,20 GHz, 6 MB de cache, 4 núcleos); Intel® Core™ i5-2500 com placa gráfica HD Intel 2000 (3,30 GHz, 6 MB de
cache, 4 núcleos); Intel® Core™ i5-2400 com placa gráfica HD Intel 2000 (3,10 GHz, 6 MB de cache, 4 núcleos); Intel® Core™ i3-2120 com placa gráfica Intel HD 2000 (3,30 GHz, 3 MB
de cache, 2 núcleos)

Chipset

Intel® Z75 Express

Memória

Até 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Slots de memória: 4 DIMM

Armazenamento Interno

500 GB, até 2 TB, SATA (7200 rpm)
128 GB, Unidades de estado sólido SATA

Suportes físicos amovíveis

Gravador DVD SATA SuperMulti

Gráficos

Placa gráfica Intel HD; AMD Radeon HD 7450 (1 GB); AMD Radeon HD 7570 (2 GB); NVIDIA GeForce GT 520 (1 GB); NVIDIA GeForce GT 530 (2 GB); NVIDIA GeForce GT 545 (3 GB);
NVIDIA GeForce GT 620 (1 GB); NVIDIA GeForce GT 630 (2 GB); NVIDIA GeForce GT 640 (3 GB)

Áudio

Áudio de Alta Definição (todas as portas são estéreo)

Comunicações

Controlador Ethernet Realtek 8111E Gigabit integrado; Placa Mini NIC Sem Fios 802.11b/g/n 1x1

Slots de Expansão

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 mini PCIe; 1 leitor de cartões multimédia 15 em 1

Portas e Ligações

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 entrada de áudio; 1 saída de áudio; 1 DVI-D; 1 DVI-I; 1 auscultadores; 1 RJ-45; 2 entradas de microfone

Dispositivo de Entrada

Teclado HP USB Value
Rato óptico Bluetooth HP

Software

Microsoft Office 2010 Home e Business pré-carregado (é necessária a aquisição de uma Chave de Produto para ativar um pacote completo do Office 2010) (opcional); Microsoft
Office 2010 Professional pré-carregado (é necessária a aquisição de uma Chave de Produto para ativar um pacote completo do Office 2010) (opcional)

Segurança

HP ProtectTools Security Suite para pequenas e médias empresas; Desativação de porta SATA (via BIOS); Bloqueio de unidade; Controlo de arranque/suporte de escrita amovível;
Palavra-passe de ligação (via BIOS); Palavra-passe de configuração (via BIOS); Suporte para cadeados de chassis e dispositivos de bloqueio de cabos

Dimensões

16,5 x 37,3 x 36,5 cm

Peso

A partir de 9,6 kg
O peso exato depende da configuração

Alimentação

Eficiência padrão 300 W, PFC ativo

Soluções de Expansão

1 PCIe x16; 3 PCIe x1; 1 mini PCIe; 1 leitor de cartões multimédia 15 em 1 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.

1 Multi-Core é uma tecnologia concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software beneficiam necessariamente da utilização desta tecnologia. A computação de

64 bits em arquitectura Intel® requer um sistema de computador com processador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos e aplicações habilitadas para a arquitectura Intel® 64. Os processadores não funcionam (nem
no modo de 32 bits) sem um BIOS compatível com a arquitectura Intel® 64. O desempenho varia de acordo com as configurações do hardware e software. A numeração Intel não reflecte uma medição de desempenho superior.
2 As capacidades de memória máxima assumem sistemas operativos Windows ou Linux 64 bits. Com sistemas operativos Windows de 32 bits, a memória acima de 3 GB pode não estar totalmente disponível devido aos requisitos dos
recursos do sistema.
3 O HP Power Assistant melhora a gestão dos requisitos de energia do sistema e permite aos utilizadores controlarem o consumo de energia para um impacto reduzido no ambiente. Os cálculos de energia e de custos são estimativas. Os
resultados variam com base em variáveis, que incluem informações fornecidas pelo utilizador, o tempo que o PC está nos diferentes estados de energia (ligado, em espera, em hibernação, desligado), o tempo que o computador está com
alimentação da bateria ou CA, a configuração de hardware, as taxas de electricidade variáveis e o fornecedor de serviços. A HP aconselha os clientes a utilizarem as informações comunicadas pelo HP Power Assistant apenas como referência
e a confirmarem o impacto no respetivo ambiente. Os cálculos ambientais basearam-se em dados U.S. EPA eGrid 2007, que podem ser consultados em www.epa.gov/egrid/. Os resultados regionais podem variar. Requer Microsoft Windows.

© 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.
Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8. Este sistema pode necessitar de actualização e/ou hardware de aquisição em
separado para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 8. Consulte http://windows.microsoft.com/pt-PT/ 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. Todas as outras marcas comerciais são
propriedade dos seus respetivos proprietários.Saiba mais em www.hp.eu/desktops
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PC HP Elite 7500 Microtower

A HP recomenda o Windows.

Acessórios e serviços (não incluídos)
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.

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: WF723A

Número do produto: KK912AA

Auscultadores Digitais HP Business

Confortáveis e leves, os Auscultadores Digitais HP Business são os auscultadores ideais para centros de atendimento
telefónico, trabalhos que requerem a utilização intensiva do telefone ou para utilização esporádica enquanto trabalha na sua
secretária. O design flexível de colocação na cabeça inclui revestimento almofadado leve, auscultadores de tamanho
completo em pele e haste de microfone integrada.

Número do produto: QK550AA

Teclado e rato sem fios HP

O teclado e rato sem fios HP colocam funcionalidades avançada e facilidade de operação na ponta dos seus dedos. Pare de
esconder fios e recupere um espaço de trabalho livre de confusão com um teclado sem fios, rato laser sem fios e recetor sem
fios USB num só conjunto - construído tendo o ambiente em mente.

Número do produto: QY449AA

Rato Laser HP USB 1000dpi

Obtenha a velocidade e precisão do rastreamento a laser num design simples e elegante com o rato a laser HP USB 1000dpi –
para o mais recente na tecnologia de sensibilidade a laser.

Número do produto: QY778AA

3 anos, dia útil seguinte, no local

Durante 3 anos, terá a reparação do seu computador no local, no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da HP,
se a questão não puder ser resolvida remotamente

Número do produto: U6578E

© 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.
Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8. Este sistema pode necessitar de actualização e/ou hardware de aquisição em
separado para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 8. Consulte http://windows.microsoft.com/pt-PT/ 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. Todas as outras marcas comerciais são
propriedade dos seus respetivos proprietários.Saiba mais em www.hp.eu/hpoptions
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