PC HP Pro 3515 Microtower
Desempenho visualmente rico
PC HP Pro 3515 Microtower Business – Completamente integrado para se adequar ao seu espaço de trabalho. Experiência visualmente rica, perfeita
para o desempenho do quotidiano, mega multi-tarefas e colaboração. Poderoso o suficiente para lidar com todas as tarefas de computação do seu
local de trabalho com experiência visual rica e convenientes opções de expansão, é o PC versátil que irá crescer de acordo com as suas necessidades.
Apresentamos o HP Pro 3515 Microtower - um PC multifunções com uma herança de qualidade e fiabilidade; encontrou o seu PC ideal.

A HP recomenda o Windows.
Um design inteligente que se encaixa perfeitamente

incluindo 6 portas USB (2 frontais USB 3.0 e 4 traseiras USB 2.0), RJ-45 Ethernet, entrada e saída de áudio,

Dê resposta às suas necessidades empresariais com um computador num factor de formato eficiente a

microfone e auscultador. As saídas de vídeo VGA e DVI-D padrão, suportam dois monitores independentes,

nível de espaço que satisfaz as necessidades da sua equipa.

ideal para expandir a capacidade de ecrã.

O HP Pro 3515 Microtower oferece ao seu negócio um PC empresarial recheado de funções e eficiente a

Segurança essencial

nível de espaço com a herança da qualidade e fiabilidade HP. Mantenha-se atual com estilo. O novo design

A sua informação está protegida.

industrial é fino e simplesmente deslumbrante com linhas simples e acabamento a preto de brilho elevado

Apague definitivamente informação confidencial e pessoal com as funções HP Disk Sanitizer e File

para uma arquitetura de PC surpreendentemente deslumbrante. O HP Pro 3515 Microtower foi pensado

Sanitizer7. Encripte a informação no volume do disco rígido para que fique ilegível por pessoas não

para se expandir juntamente com o seu negócio. Aumente a sua memória, troque discos rígidos e adicione

autorizadas com o Drive Encryption e armazene informações de acesso para múltiplos websites protegidos

facilmente uma placa gráfica.

com o Password Manager8.

Desempenho quando precisa dele

Mais do que aquilo que vem na caixa

empresa.

As nossas inovações centradas no negócio, incluídas em todos os PC HP Pro Série 3515, ajudam-no a

É flexível, para que tenha um PC que se adapte, da melhor forma, às necessidades da sua pequena

O Microtower pode ser configurado para suportar memória de alta velocidade e processadores AMD série A
Accelerated

(APU)1,

para usufruir do mais recente em matéria de desempenho. Faça a sua escolha entre

Aumente a produtividade com um PC empresarial que é fiável.

aumentar a produtividade e a melhorar a sua experiência de computação de forma geral.
Construído para durar. Com a engenharia inovadora e milhares de horas de teste, obtém um computador de

uma gama de unidades de disco rígido padrão até 2 TB2 ou opções de unidade ótica, incluindo o mais

secretária fiável e duradouro pelo o seu investimento.

recente DVD-ROM 16X Max ou Gravador de DVD SuperMulti4 para que possa ir de encontro às suas

Confie no serviço e assistência galardoados da HP com uma garantia padrão limitada 1/1/1.

necessidades empresariais de armazenamento e replicação de dados agora e no futuro.

Esta disponível cobertura adicional através dos Serviços HP Care Pack6 para uma vasta gama de suporte

Cumpra as suas necessidades de produtividade e experimente o poder da tecnologia AMD APU para o mais

opcional, melhorado, que vai para além das garantias padrão.

recente a nível de desempenho, para computação mais eficiente, para videoconferência de excelência
(necessário acesso à internet) e conteúdo visual perfeito para colaboração e multi-tarefas. Não terá de fazer
cedências para executar as suas aplicações com utilização intensiva de gráficos. Quer esteja a editar
fotografias, a criar apresentações multimédia ou a conceber conteúdos Web, poderá ver clareza e detalhes
de imagem melhorados com placa gráfica independente da AMD.
Configure o disco rígido SATA padrão até 1 TB2. Personalize o HP Pro 3515 Microtower para as suas
necessidades de desempenho com até 16 GB DDR3 SDRAM3 e um DVD-ROM opcional ou unidade ótica
SuperMulti DVD Writer4. Tire partido das opções de expansão com 3 ranhuras PCI Express x1, 1 ranhura PCI
Express x16 para suportar cartões acessórios e uma ranhura MiniPCle para ligação sem fios opcional,5 para
reduzir os cabos na sua secretária.
O HP 3515 Microtower vem de fábrica com uma variedade de portas bem colocadas para acesso rápido,

PC HP Pro 3515 Microtower

A HP recomenda o Windows.

Factor de forma

Microtorre

Sistema operativo

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
FreeDOS

Processador

AMD Quad-Core A10-5700 APU com placa gráfica Radeon HD 7660D (3,4 GHz, 4 MB de cache); AMD Dual-Core A4-5300 APU com placa gráfica Radeon HD 7480D (3,4 GHz, 1 MB de
cache); AMD Dual-Core A6-5400K APU com placa gráfica Radeon HD 7540D (3,6 GHz, 1 MB de cache); AMD Quad-Core A8-5500Bcom placa gráfica Radeon HD 7560D (3,2 GHz, 4 MB
L2 de cache);

Chipset

AMD FCH A75

Memória

Até 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM
Slots de memória: 2 DIMM

Armazenamento Interno

500 GB, até 2 TB, SATA (7200 rpm)

Suportes físicos amovíveis

SATA SuperMulti DVD+/-RW; DVD-ROM SATA

Gráficos

Placa NVIDIA GeForce GT 620 1GB DDR3 FH PCle x16; Placa NVIDIA GeForce GT 630 2GB DDR3 FH PCle x16

Áudio

Realtek ALC656; Auscultador Business

Comunicações

Controlador Ethernet Realtek RTL8171E Gigabit (padrão); 802.11b/g/n PCIe x1; Placa Mini 802.11b/g/n (modelos selecionados)

Slots de Expansão

1 mini PCI; 1 mini PCIe; 1 PCIe x16; 3 PCIe x1

Portas e Ligações

1 entrada de áudio; 1 saída de áudio; 1 DVI-D; 1 auscultador; 1 microfone; 1 RJ-45, 1 VGA; 6 USB 2.0

Dispositivo de Entrada

Teclado HP USB Value
Rato óptico Bluetooth HP

Segurança

Conjunto de Bloqueio de Segurança para PC Empresarial HP (modelos selecionados); Conjunto de Bloqueio de Cabo com Chave HP (modelos selecionados)

Software

Pré-instalado (varia consoante o país, lista abaixo com Windows 8, determinados artigos não incluídos com outros sistemas operativos; compre o Microsoft® Office para ativar o
software Office neste PC): Internet Explorer 10; Norton Toolbar; Leitura de discos óticos e sintonizadores de TTV (CyberLink PowerDVD; Aplicação Avermedia TV; Aplicação
Hauppauge TV); Windows® Live Movie Maker; Windows® Live Writer; Windows® Live Photo Gallery; Aplicações Windows 8 (Mail; Calendário; Pessoas; SkyDrive; Fotografias;
Mensagens); CyberLink YouCam; CyberLink Media Suite; CyberLink Power2Go; CyberLink Label Print; HP Connected Remote; Beats Audio™; HP Games, da WildTangent; Utilitário de
ligação de Banda Larga; HP MyRoom; Guia do utilizador online HP; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP MyDisplay; HP ePrint (controlador)

Dimensões

16,5 x 38,9 x 36,8 cm

Peso

6,932 kg a 7,18 kg
O peso exato depende da configuração

Alimentação

PFC ativo 300 W; 300 W normal; intervalo de voltagem de funcionamento de 100 - 240 VAC

Soluções de Expansão

1 mini PCI; 1 mini PCIe; 1 PCIe x16; 3 PCIe x1 Um 13,3 cm (5,25 pol.) Um 8,9 cm (3,5 pol.)

Garantia

Garantia limitada de 1 ano, incluindo 1 ano para peças, mão-de-obra e serviço no local. Os termos e as condições variam segundo o país.

1 Este sistema requer um sistema operativo de 64 bits e produtos de software de 64 bits para tirar partido das capacidade de processamento de 64 bits do processador AMD. Dada a vasta gama de aplicações de software disponíveis, o

desempenho do sistema, incluindo um sistema operativo de 64 bits, varia. A tecnologia Multi Core foi concebida para melhorar o desempenho de produtos de software multithreaded e de sistemas operativos multitarefas sensíveis ao
hardware e pode necessitar de software de sistemas operativos apropriado para se obterem os benefícios totais. Nem todos os clientes ou aplicações de software beneficiam necessariamente da utilização desta tecnologia. Este PC não
suporta a funcionalidade AMD over-clocking. A numeração AMD não reflete uma medição da velocidade de relógio.
2 Para discos rígidos, 1 GB = mil milhões de bytes. TB = 1 bilião de bytes. A capacidade formatada real é inferior. É reservado para software de recuperação do sistema até 16 GB (para Windows 7) e até 36GB (para Windows 8) de espaço no
disco.
3 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.
4 Duplicação de material com direitos de autor é expressamente proibido. 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.
5 Ponto de acesso Wireless e serviço de Internet vendidos separadamente.
6 Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços HP Care Pack podem variar dependendo da sua localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e limitações. Os Serviços HP
Care Pack alargam os contratos de serviços para além das garantias padrão. Para selecionar o nível de serviço adequado ao seu produto HP, utilize a Ferramenta de Pesquisa de Serviços HP Care Pack em www. hp.com/go/lookuptool. Estão
disponíveis informações adicionais sobre os Serviços HP Care Pack por produto em www.hp.com/hps/carepack.
7 O HP File Sanitizer e Disk Sanitizer são adequados para utilização em casos definidos no Suplemento DOD 5220.22-M. Não suporta unidades de disco rígido do tipo SSD. Requer Disk Sanitizer, External Edition para Business Desktops da
hp.com. Necessária configuração inicial. O histórico web é apagado apenas nos browsers Internet Explorer e Firefox e deve ser ativado pelo utilizador. Requer Windows 7.
8 Requer configuração inicial, Microsoft Outlook e Microsoft Office. Um ano de assistência incluída. Para utilizadores sem HP ProtectTools, é necessário Digital Persona Privacy Manager para partilha de ficheiros e emails encriptados e é
incluída assistência de seis meses.

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão
sujeitas à alteração sem aviso. 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. Athlon e Sempron são
marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da AMD Corporation nos EUA e/ou noutros países. Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de
empresas Microsoft.Saiba mais em www.hp.eu/desktops
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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

Rato Óptico com Deslocamento USB HP

Utilizando a mais recente tecnologia de sensibilidade ótica, o rato HP USB Optical Scroll Mouse regista movimentos exatos
sobre uma variedade de superfícies sem um tapete para rato.

Número do produto: QY777AA

Teclado USB HP

O novo HP USB Keyboard apresenta um design impressionantemente duradouro construído para utilização fácil e
computação empresarial do dia-a-dia.

Número do produto: QY776AA

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

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão
sujeitas à alteração sem aviso. 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. Athlon e Sempron são
marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da AMD Corporation nos EUA e/ou noutros países. Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de
empresas Microsoft.Saiba mais em www.hp.eu/hpoptions
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