Série HP Compaq Elite 8300 All-in-One
Desktop PC
Satisfaça as suas necessidades empresariais agora e no futuro com um PC all-in-one inteligente
preparado para um desempenho ultra e rico em características multimédia. Implemente funcionalidades
de gestos e toques intuitivas e opcionais neste design que poupa espaço e é ideal para aplicações
empresariais e áreas de tráfego elevado. Impulsione a produtividade com as mais recentes tecnologias
informáticas e simplifique o seu ambiente de TI com capacidades de gestão remota e segurança de classe
empresarial.

A HP recomenda o Windows® 7.
Um modelo all-in-one muda tudo

Controle a frota

Ajuste o ecrã Full-HD brilhante, com 58,4 cm (23 pol.) na diagonal na orientação vertical ou

PC com o HP ProtectTools, um portfólio abrangente de funcionalidades de segurança

horizontal, ou instale numa parede – perfeito para quiosques, lobbies e espaços apertados.

incorporado no hardware e software.

Está na altura de trazer o poder do toque para o seu negócio. Os ecrãs multi-gestos da HP

Receba atualizações diagnósticas e implemente a recuperação automática com a aplicação

fornecem um acesso rápido e fácil a informações vitais para os negócios e aplicações

HP BIOS Protection vital para os negócios e gira remotamente os clientes usando as

orientadas para os clientes.

tecnologias Intel® Core™ vPro™ e soluções do LANDesk Software.

Poupe nas despesas de viagem com a aplicação HP Virtual Room opcional e ultrapasse a

Obtenha acesso completo a todo o seu sistema através de um painel com fecho virado para

distância para estar face-a-face com uma webcam e conjunto de microfone duplo opcionais.

a traseira que lhe permite facilmente atualizar e substituir componentes.

Desfrute de áudio de qualidade ímpar com o software SRS Premium Sound PRO™ integrado

Maximize o seu investimento:

Crie um ambiente ideal adequado às suas necessidades com um versátil PC all-in-one.

e altifalantes internos de classe empresarial.

Personalize o seu nível de protecção de dados e controle as funções de implementação do

Ajude a reduzir os custos dos serviços públicos da sua empresa com uma fonte de

Desempenho empresarial

alimentação interna que se verificou ser 90% energeticamente eficiente, e prolongue a

Impulsione a produtividade com a potência da gama de processadores Intel® Core™ vPro™

duração do PC com o HP Power Assistant. Controle perfis energéticos inerentes, personalize

de 2ª e 3ª geração e dê vida às suas apresentações com a placa gráfica Intel® HD integrada.

os calendários do estado de baixa tensão e autorize S3 definições de suspensão.

Suporte gráficos mais exigentes com a discreta placa gráfica MXM opcional.

Planeie as transições eficientemente com um compromisso de estabilidade do ciclo de vida

Mantenha uma resposta rápida em qualquer momentos com a Tecnologia Intel® Smart

de 15 meses da HP e uniformize as suas operações em todo o mundo com SKUs

Response, uma solução de cache de disco que fornece desempenho semelhante a uma

globalmente consistentes em mais de 145 países.

unidade SSD, tempos de execução mais rápidos e resposta rápida da aplicação.

A sua paz de espírito é o nosso negócio. Conte com suporte e serviços galardoados, com

Transfira os dados mais rapidamente com portas SuperSpeed USB 3.0 integradas e forneça

uma garantia limitada de 3 anos padrão, ou escolha pacotes alargados através dos pacotes

acesso conveniente aos dispositivos que a sua equipa mais usa, incluindo o DisplayPort para

de serviços HP Care Pack.

ecrãs duplos e uma porta de série opcionais.
Para as cargas de trabalhos empresariais mais duras, configure o seu sistema para suportar
até 16GB com tecnologia de memória DDR3 SDRAM, com suporte para soluções de
memória de canal duplo através de duas slots SODIMM.
Aumente o seu espaço de armazenamento com múltiplas configurações de discos rígidos
SATA até 1 TB, ou um disco rígido SED (auto-encriptação)/disco rígido SSD de 256GB.
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A HP recomenda o Windows® 7.

Factor de forma

All-in-One

Sistema operativo

Windows® 7 Ultimate 64
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Basic 32
FreeDOS

Processador

Intel® Core™ i7-3770 com placa gráfica HD Intel 4000 (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™ i3-3240 com placa gráfica HD Intel 2500 (3,40 GHz, 3 MB de
cache, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-3225 com placa gráfica HD Intel 4000 (3,30 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-3220 com placa gráfica HD Intel 2500 (3,30 GHz, 3 MB
de cache, 2 núcleos); Intel® Pentium® G640 com gráficos Intel HD (2,80 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos)

Chipset

Intel® Q77 Express

Memória

Até 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Slots de memória: 2 SODIMM

Armazenamento Interno

250 GB, até 1 TB, SATA (7200 rpm)
até 256 GB , SSD SATA com auto-encriptação
120 GB, até 128 GB, Unidades de estado sólido SATA

Suportes físicos amovíveis

DVD-ROM de carga por tabuleiro fino; Gravador DVD SuperMulti carrega. por tabuleiro fino

Gráficos

Placa gráfica Intel HD integrada; Basic, 2000, 2500 ou 4000; AMD Radeon 7650A (2 GB)

Áudio

Áudio IDT 92HD91 integrado com software SRS Premium Sound Pro; Altifalantes estéreo integrados de elevado desempenho; Botões de controlo de volume e silêncio; Ficha para
auscultadores estéreo; Entrada de microfone; Saída estéreo

Comunicações

Intel 82579LM GbE (10/100/1000) integrado; Placa HP Mini NIC sem fios 802.11b/g/n 2x2; Placa Intel Mini PCIe NIC sem fios 802.11 a/g/n 6205

Slots de Expansão

1 mini PCIe x1 de meia comprimento; 1 Leitor multimédia digital seguro 1 mSATA, 1 MXM

Portas e Ligações

4 USB 3.0; 2 USB 2.0; 2 PS/2; 1 entrada de microfone; 1 auscultadores; 1 DisplayPort; 1 saída de áudio; 1 conector de alimentação; 1 RJ-45

Dispositivo de Entrada

Teclado Standard HP (PS/2 ou USB); Teclado USB CCID SmartCard HP (opcional); Teclado sem fios HP
Rato ótico HP 2 botões (PS/2 ou USB); Rato Sem Fios HP

Software

Microsoft® Office Starter: versões de funcionalidade reduzida do Word e Excel®, com publicidade. Sem PowerPoint® e Outlook®. Adquira o Office 2010 para utilizar o software com as
funcionalidades integrais; Adobe Flash Player; Pesquisa Ask; HP Marketplace: Papel de parede da HP; Microsoft Advantage Program; Microsoft Security Essentials; PDF Completo Edição de empresa; WinZip Basic; Pesquisa Yahoo; HP ProtectTools Security Suite

Segurança

Porta USB desativada; Bloqueio por cabo com chave HP (opcional); Certificação Common Criteria, Infineon TPM SLB9635TT1.2 - 3,17 FW; Detector de intrusões; Painéis de acesso
com fecho; Passível de instalação na parede com o suporte VESA; Suporte para placa de bloqueio Nobel (opção de terceiros); Suporte para o 3M Privacy Screen para modelos sem
funcionalidades de toques e gestos (opção de terceiros)

Dimensões

56,19 x 19,56 x 43,62 cm

Peso

A partir de 9,85 kg (com Painel Táctil); A partir de 9,02 kg (sem Painel Táctil)

Conformidade com standards Disponíveis configurações com qualificação ENERGY STAR® , EPEAT® no caso de a HP registar produtos de secretária comerciais. Para obter informações sobre o estado do registo no
seu país, visite www.epeat.net.
de eficiência energética
Alimentação

PFC ativo de 230 W interno, 90% de eficiência

Soluções de Expansão

1 mini PCIe x1 de meia comprimento; 1 Leitor multimédia digital seguro 1 mSATA, 1 MXM Um 13,3 cm (5,25 pol.) Um 8,9 cm (3,5 pol.)

Garantia

Protegido por Serviços HP, incluindo uma garantia normal de 3-3-3. Os termos e as condições variam segundo o país e/ou modelo comercial.

© 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.Saiba mais em www.hp.eu/desktops
4AA4-3022PTE, Agosto 2012
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A HP recomenda o Windows® 7.

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.

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

Maximize o desempenho dos PCs empresariais da HP e satisfaça as suas necessidades de armazenamento relacionadas com
unidades de alta capacidade. Os discos rígidos Serial ATA (NCQ e Smart IV) de 6,0 Gb/s estão disponíveis nos seguintes
modelos: 2.5” 7.2K – 1TB, 500 GB** e 2.5" 10K - 250GB** e 500GB.**

Número do produto: WF723A

Número do produto: QK555AA

Memória HP 4-GB PC3-12800
(DDR3-1600 MHz) SODIMM

Maximize o desempenho do PC empresarial com memória HP. Atualizar a memória é uma forma de maximizar o
desempenho do sistema com eficácia de custos sem ter de atualizar o processador.

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: B4U39AA

Número do produto: QY449AA

HP Care Pack: 5 anos, dia útil seguinte,
no local

Obtenha 5 anos de reparação do seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, por parte de um técnico qualificado
da HP, se não for possível resolver o problema remotamente

Número do produto: U7899E

© 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.Saiba mais em www.hp.eu/hpoptions
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