PC HP Pro All-in-One 3520
Tenha tudo o que precisa com o PC Empresarial HP Pro All-in-One 3520. Suficientemente poderoso para
lidar com as suas tarefas de computação quotidianas do local de trabalho e continuar a ser fiável e
económico. Obtém um PC de excelente aspeto com um legado de qualidade, fiabilidade e tecnologia plena
de funções, perfeita para a utilização empresarial de todos os dias.

A HP recomenda o Windows.
Poderoso e cheio de estilo

Ligue-se e colabore com facilidade

suas necessidades no momento e a crescer com o seu negócio depois.

• O factor de forma all-in-one economizador de espaço integra o computador de secretária,

• Mantenha-se a par, exceda e continue a andar com o Intel® H61 Express Chipset e a sua

o monitor retroiluminado HD+2 WLED de 50,8 cm (20 pol.) na diagonal, a câmara Web2 e o

escolha de Intel® Celeron™e da família e processadores de 2ª e 3ª gerações Intel® Pentium™

microfone duplo para facilitar a colaboração.

e Intel® Core™1. • Perfeito para locais orientados para o cliente, possui um acabamento com

• Fácil de configurar e de utilizar. Basta retirar da caixa, ligar e começar a trabalhar. Sem o

muito brilho e portas e conectores convenientemente posicionados. O design profissional irá

incómodo de ter que ligar várias peças de hardware.

destacar-se sem ser inconveniente.

• Converse cara a cara e sinta-se mais ligado aos seus colegas de trabalho no escritório, na

o As portas USB 3.0 laterais fornecem acesso fácil e rápido a transferência de dados. Além

cidade ou do outro lado do mundo, utilizando a Webcam4 incorporada e o microfone

disso, as portas USB 2.0 adicionais encontram-se na traseira para todas as suas ligações de

integrado. A Webcam4 também capta e deixa-o rever fotografias e vídeos

periféricos. No total, existem seis (6). o Portas áudio convenientemente colocadas na lateral

instantaneamente.

e traseira para maior flexibilidade.

A mais recente tecnologia

Obtém uma ferramenta de trabalho potente e elegante, pronta para responder a todas as

o Graças ao seu design de portas all-in-one e conectores, incluindo USB, saída de áudio,
microfone e auscultadores, estes estarão sempre ao seu alcance. o O Leitor de cartão
multimédia 6 em 1 integrado2,3 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.

Trabalhe com colegas em todo o mundo.

Pensado para se mudar com as suas necessidades em constante crescimento.
• Inclui processadores Intel® Core™ de 2.ª e 3ª gerações1 e opções flexíveis, como unidades
de disco rígido padrão SATA até 2 TB5, 7 ou Gravador DVD fino7, para ir ao encontro das suas
necessidades atuais e futuras de replicação e armazenamento de dados empresariais.
• O Norton Internet Security encontra-se entre outros programas pré-instalados de

Adequa-se ao seu espaço

produtividade e utilitários, por isso tudo o que terá de fazer é seguir alguns passos para

O design funcional e economizador de espaço liberta o espaço da sua secretária para uma

configurar a segurança básica e a gestão no seu PC empresarial.

experiência informática sem confusões.

• Escolha o melhor sistema operativo para o seu negócio. A sua escolha de software

• Trabalhe confortavelmente com o ecrã LCD de alta definição de 50,8 cm (20 pol.) na

pré-instalado e descarregado ajuda-o a tornar-se mais produtivo mais rapidamente,

diagonal4 que inclina para obter a melhor posição, ajudando-o a criar o espaço de trabalho

incluindo uma subscrição do Norton Internet Security8.

ideal. • O HP Pro All-in-One 3520 oferece disponibilidade de rede sem fios para uma
existência agradável e livre de cabos5,6. Adequa-se ao seu ambiente com menos confusão
de cabos no topo da mesa com a sua antena interna para a opção 802,11 Wi-Fi2,5. Ligue um
cabo de alimentação na parede e está pronto a começar.
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A HP recomenda o Windows.

Factor de forma

All-in-one

Sistema operativo

Windows 8 Pro 64
FreeDOS

Ecrã

Ecrã panorâmico LCD retroiluminado WLED TN de 50,8 cm (20 pol.) na diagonal; resolução nativa de 1600 × 900; 1MP integrado, Webcam de 720p HD de pouca luz com conjunto de
2 microfones

Processador

Intel® Celeron® G550 com gráficos Intel HD (2,60 GHz, 2 MB cache, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-2120 com placa gráfica HD Intel 2000 (3,30 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel®
Core™ i3-2130 com placa gráfica HD Intel 2000 (3,40 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® G645 com gráficos Intel HD (2,90 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos)

Chipset

Intel® H61

Memória

Até 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Slots de memória: 2 SODIMM

Armazenamento Interno

500 GB, até 2 TB, SATA (7200 rpm)

Suportes físicos amovíveis

Gravador DVD Slim SATA SuperMulti

Gráficos

Placa gráfica HD Intel integrada

Áudio

Codec Realtek ALC269; Altifalantes 2.0 de classe empresarial (2W x 2) integrados; Ficha para auscultadores estéreo; Entrada de microfone; Saída estéreo; Webcam integrada com
1MP, 720p HD, de pouca luz com conjunto de 2 microfones

Comunicações

Controlador Ethernet Realtek RTL8171FH-CG Gigabit integrado; HP WLAN 802.11 b/g/n 1x1 WiFi

Slots de Expansão

1 mini PCIe

Portas e Ligações

1 leitor de cartões multimédia 6 em 1; 1 entrada DC; 1 auscultadores; 1 entrada para microfone; 1 RJ-45; 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 saída de áudio

Dispositivo de Entrada

Teclado USB HP; Teclado sem fios HP com dongle USB
Rato ótico USB HP; Rato sem fios HP com dongle USB

Software

Microsoft Office 2010; CyberLink Label Print; CyberLink Media Suite; CyberLink Photo Director; CyberLink Power 2 Go; Cyberlink PowerDVD; Cyberlink YouCam BE; Norton Internet
Security; HP Recovery Manager; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant (HPSA); HP Magic Canvas 6.0

Segurança

Ranhura de bloqueio de segurança

Dimensões

50,64 x 10,11 x 39,99 cm
Com suporte básico

Peso

6,28 kg
Exact weight depends on configuration

Conformidade com standards Disponíveis configurações com qualificação ENERGY STAR® (apenas para SO Windows); EPEAT® Prata (apenas para SO Windows) 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

Adaptador de alimentação externo, 120W, 87% de eficiência: 19V/4,7A

Soluções de Expansão

1 mini PCIe Um 13,3 cm (5,25 pol.) Um 8,9 cm (3,5 pol.)

Garantia

Garantia com assistência no local Nota 1: A garantia limitada de um ano (1-1-1) oferece um ano de assistência no local de instalação, no dia útil seguinte; Nota 2: a assistência de
peças e mão-de-obra e inclui assistência grátis por telefone Nota 3 24 x 7. Garantia de mão de obra durante um ano no local não está disponível em todos os países. Para selecionar
o nível de serviço adequado ao seu produto HP, utilize a Ferramenta de Pesquisa de Serviços HP Care Pack em: http://www.hp.com/go/lookuptool Estão disponíveis informações
adicionais sobre os Serviços HP Care Pack, por produto, em: http://www.hp.com/hps/carepack.

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 arquitetura Intel® requer um sistema de computador com um processador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos e aplicações habilitadas para a arquitetura Intel® 64. Os processadores não funcionam
(nem no modo de 32 bits) sem um BIOS compatível com a arquitetura Intel® 64. O desempenho varia de acordo com as configurações do hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.
2 Requer acesso à Internet.
3 Não copie materiais protegidos por direitos de autor. As velocidades reais podem variar. A compatibilidade com suportes de camada dupla varia bastante em algumas unidades de DVD-ROM e leitores de DVD domésticos. Tenha em atenção
que o DVD-RAM não pode ler ou gravar em discos de 2,6 GB simples nem de 5,2 GB duplos – Versão 1.0 do suporte.
4 Conteúdo HD necessário para ver imagens HD.
5 Vendido separadamente ou adquirido como função opcional.
6 É necessário um ponto de acesso sem fios e acesso à Internet. A disponibilidade dos pontos de acesso sem fios públicos é limitada.
7 Para discos rígidos, 1 GB = mil milhões de bytes. TB = 1 bilião de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 30GB (para computadores de secretária com Windows 7) de espaço em disco estão reservados para o software de
recuperação do sistema.
8 Período de avaliação de 60 dias. É necessário acesso à Internet para receber atualizações. Primeira atualização incluída. É necessária a subscrição para atualizações subsequentes. A licença deste software é emitida pelo fabricante ao abrigo
dos termos do respetivo contrato de licença de utilizador final.

© 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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Acessórios e serviços (não incluídos)
Auscultadores estéreo HP Digital
Premium SE Edition

O HP Premium Digital Headset Black Special Edition fornece um desempenho que acelera a pulsação com a sua ligação USB
digital. O conforto também é um grande dever para este auscultador dinâmico. Além disso, o estilo inovador adiciona um
design inovador à sua mira.

Número do produto: H2C25AA

Sistema de altifalantes compacto HP
2.1

Com dois altifalantes e um subwoofer de 10,2 cm (4 pol.), este sistema compacto enche a divisão com som rico e pleno.
Existe um controlo com fios para ligar/desligar e uma tomada de auscultadores para ouvir o som com privacidade.

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: BR386AA

Número do produto: QK555AA

Cadeado de cabo com chaveta HP

O Bloqueio de cabo com chave HP é concebido para ser utilizado com ranhuras de bloqueio padrão da indústria, como o tipo
encontrado num laptop, estação de ancoragem, PC desktop, visor de ecrã plano, impressora ou projector. Proteja o seu
valioso hardware de TI com este fecho que consiste num cabo com 1,83 m (6,00') de aço galvanizado de utilização em aviões,
revestido a vinil, que se enrola à volta de qualquer objecto fixo e se prende ao computador ou dispositivo que pretende
trancar. O fecho possui um mecanismo de bloqueio por botão e uma chave única (incluindo uma chave sobresselente) para
destrancar o cabo. Está incluída também uma pequena correia de Velcro para ajudar a gerir ou ajustar o comprimento do cabo
quando o colocar e utilizar.

Número do produto: BV411AA

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

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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