Folheto de especificações

HP 280 G2 Microtorre
Assuma seu trabalho com o
desktop HP 280 MT. Obtenha
o poder computacional de que
você precisa para seus
negócios e, ao mesmo tempo,
minimize o custo total de
propriedade – esse é um
investimento inteligente.
Confiável e pronto para o trabalho
O HP 280 MT oferece desempenho confiável para seu negócio, com as ferramentas de que você
precisa para trabalhar. Aprimore a experiência de suas reuniões com o teclado de conferência HP e
o fone de ouvido de negócios HP opcionais, para colaboração.4

Estilo progressivo
●

Windows 10 Pro1

●

Disco rígido 2 TB2

Desfrute de uma experiência de desktop completa no escalável HP 280 MT, que conta com um
design funcional que complementa seu espaço de trabalho e é fácil de instalar e usar.

Maior poder de processamento
Conclua suas tarefas de maneira fácil e eficiente com a 6ª geração de processadores Intel® Core™
i3/i53 e até 32 GB da poderosa memória DDR44 para aplicativos exigentes.

Opções de expansão
Os slots PCIe x1 e PCIe x16, juntamente com as portas VGA e DVI-D e uma opção de unidade SSD4
no HP 280 Microtorre, garantem ampla compatibilidade com atuais investimentos em tecnologia e
com futuros upgrades.

Recursos
●

Ajude a proteger o futuro de sua empresa. Os PCs da HP aproveitam ao máximo o Windows 10
Pro1, para proteger você das ameaças de segurança dos dias de hoje e maximizar os recursos de
gerenciamento e de produtividade para os negócios.

●

Atualize o Trusted Platform Module 1.2 (TPM) integrado para o TPM 2.0 através de um upgrade
de firmware5, que fornece chaves de criptografia baseadas em hardware, as quais ajudam a
proteger seus dados, seus e-mails e suas credenciais de usuário.

●

Faça conexões a periféricos com oito portas USB no HP 280 MT. Duas portas frontais e quatro
traseiras USB 2.0 estão prontas para a conexão a periféricos compatíveis com USB, e duas
portas traseiras USB 3.0 estão prontas para carregar seu tablet ou telefone.

●

Gerencie diferentes dispositivos, de diferentes marcas e sistemas operacionais, tudo com o
aplicativo HP Touchpoint Manager, e execute tarefas de manutenção do dispositivo de forma
rápida e fácil.6

●

Obtenha rapidamente as atualizações que você precisa com o Assistente de Suporte HP.

●

Use melhor seu espaço de trabalho. O HP ePrint simplifica a impressão sem fio, sem
necessidade de drivers.7

●

Simplifique o suporte técnico com o Helpdesk HP Care. Conte com a experiência de ótimo
custo-benefício disponível 24x7, que abrange várias marcas, dispositivos e sistemas
operacionais.8
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Form factor

Microtorre

Sistema operacional disponível

Windows 10 Pro 64 1
Windows 10 Home 64 1
Windows 7 Professional 64 (disponível através de direitos de downgrade do Windows 10 Pro); 2
Windows 7 Professional 32 (disponível através de direitos de downgrade do Windows 10 Pro); 2
Windows 7 Professional 64 3
Windows 7 Professional 32 3
FreeDOS 2.0

Processadores disponíveis 4

Intel® Core™ i7-6700 com gráficos Intel HD 530 (3,4 GHz, até 4,0 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 8 MB de cache, 4 núcleos); Intel® Core™
i5-6600 com gráficos Intel HD 530 (3,3 GHz, até 3,9 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 6 MB de cache, 4 núcleos); Intel® Core™ i5-6500 com
gráficos Intel HD 530 (3,2 GHz, até 3,6 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 6 MB de cache, 4 núcleos); Intel® Core™ i3-6320 com gráficos Intel
HD 530 (3,9 GHz, 4 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-6300 com gráficos Intel HD 530 (3,8 GHz, 4 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™
i3-6100 com gráficos Intel HD 530 (3,7 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Pentium™ G4520 com gráficos Intel HD 530 (3,6 GHz, 3 MB de
cache, 2 núcleos); Intel® Pentium™ G4500 com gráficos Intel HD 530 (3,5 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Pentium™ G4400 com gráficos
Intel HD 510 (3,3 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Celeron™ G3920 com gráficos Intel HD 510 (2,9 GHz, 2 MB de cache, 2 núcleos); Intel®
Celeron™ G3900 com gráficos Intel HD 510 (2,8 GHz, 2 MB de cache, 2 núcleos)

Chipset

Intel® H110

Memória Máxima

32 GB DDR4-2133 SDRAM 5
(Taxas de transferência de até 2133 MT/s)

Slots de memória

2 DIMM

Armazenamento interno

500 GB Até2 TB SATA (7200 rpm) 6
128 GB SATA 3D SSD 6

Unidade Ótica

Gravador de DVD SuperMulti SATA Slim; DVD-ROM SATA Slim 7

Gráficos disponíveis

9

Áudio

Realtek ALC221VB integrado, com conector combinado para microfone/fone de ouvido, portas traseiras de entrada e saída de linha (3,5 mm),
alto-falante interno.

Comunicações

10/100/1000 GbE integrada com Realtek RTL8111G-CG

Slots de Expansão

1 leitor de mídia SD (opcional)

Portas e conectores

Frontais: 2 USB 2.0; 1 combo para microfone/fone de ouvido
Traseiras: 1 entrada de linha de áudio; 1 saída de linha de áudio; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 VGA; 2 USB 3.0; 4 USB 2.0

Baías para unidades internas

Um HDD 3,5"; Um HDD 3,5" (opcional)

Baías para unidades externas

Uma ODD 5,25"

Software disponível

Os computadores de negócios HP são fornecidos com diversos softwares, incluindo o Gerenciador de Recuperação HP, o Assistente de Suporte
HP, o CyberLink Power DVD BD, o CyberLink Power2Go e o driver HP ePrint. Consulte o documento de especificações rápidas do produto para
obter uma lista completa do software pré-instalado. 11

Gestão de Segurança

Trusted Platform Module (TPM) 1.2; Slot para cabo de segurança

Alimentação

Eficiência padrão 180 W; 180 W, eficiência padrão, PFC ativo; 180 W, até 85% de eficiência, PFC ativo

Dimensões

6,69 x 13,98 x 14,13 pol.
17 x 35,5 x 35,88 cm

Peso

13,47 lb.
(Exact weight depends on configuration)
6,11 kg
(O peso exato depende da configuração)

Discretos: NVIDIA® GeForce® GT 720 (2 GB); AMD Radeon™ R5 320 (1 GB)
(Gráficos integrados dependerão do processador)
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HP 280 G2 Microtorre
Acessórios e serviços (não incluídos)
Teclado para negócios slim
sem fio HP

Desfrute de entrada de dados fácil e conectividade sem fio com o Teclado slim para negócios sem fio HP,
projetado para complementar a classe de PCs para negócios da HP de 2015.
Referência: N3R88AA

Placa PCIe x1 de duas bandas
Broadcom 802.11n

Ative facilmente a conectividade de rede sem fio de alta velocidade em seu ambiente de desktop com a placa
Broadcom BCM943228Z 802.11n 2x2 DualBand Combo PCIe x1, que fornece Bluetooth® 4.0 de classe
empresarial e 802.11n de duas bandas em uma placa WLAN premium.1
Referência: N4M64AA

Teclado de conferência USB HP

Faça chamadas de voz e vídeo pelo Microsoft Lync diretamente de seu teclado de conferência USB HP e
conecte, desconecte e gerencie suas chamadas e as configurações de videoconferência com teclas simples
dedicadas1.
Referência: N8N57AA

Memória DDR4 DIMM de 8 GB
HP

Maximize o desempenho do Business PC com memória HP. Atualizar a memória é uma forma de aumentar o
desempenho do sistema com eficácia de custos sem ter de atualizar o processador.
Referência: P1N52AA

Unidade de disco rígido HP
SATA (NCQ/Smart IV), 6 Gbp/s
de 500 GB e 7.200 rpm,

Maximize o desempenho dos HP Business PCs e atenda suas demandas de armazenamento com unidades de
alta capacidade. Unidades de disco SATA (NCQ e Smart IV) de 6,0 Gb/s estão disponíveis nos seguintes
modelos: 2,5” 7.200 – 1 TB, 500 GB** e 2,5" 10.000 - 250 GB** e 500 GB.**
Referência: QK554AA
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Notas de rodapé de mensagens
Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem exigir hardware, drivers e/ou software atualizados e/ou adquiridos separadamente, para proveito total da
funcionalidade do Windows. O Windows 10 tem atualização automática, que está sempre ativada. Pode haver cobrança de tarifas do provedor de serviços de Internet, e requisitos adicionais para atualização poderão ser
aplicados com o tempo. Visite http://www.microsoft.com.br.
2 Para discos rígidos, GB = 1 bilhão de bytes. TB = 1 trilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor. Até 36 GB de espaço no disco do sistema (para Windows 10) são reservados para software de recuperação de sistema.
3 O recurso de vários núcleos foi desenvolvido para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicativos serão necessariamente beneficiados com o uso dessa tecnologia. O
desempenho e a frequência de clock variam de acordo com a carga de trabalho dos aplicativos e com as configurações de hardware e software. A numeração da Intel não representa uma medida de desempenho superior.
4 Vendido separadamente ou como um recurso opcional.
5 Este produto é fornecido com o TPM 1.2, com opção de upgrade para TPM 2.0. O utilitário de upgrade tem previsão de lançamento até o final de 2015 por meio do Suporte ao Cliente HP.
6 O HP Touchpoint Manager requer uma assinatura e é compatível com os sistemas operacionais Android™, iOS e Windows 7 ou superior e com PCs, notebooks, tablets e smartphones de vários fabricantes. Não disponível em
todos os países. Consulte www.hp.com/touchpoint para informações de disponibilidade.
7 Requer uma conexão à Internet para a impressora HP habilitada para Web e registro de conta do HP ePrint (para obter uma lista de impressoras qualificadas, documentos e tipos de imagem suportados e outros detalhes do
HP ePrint, consulte www.hpconnected.com). Dispositivos móveis requerem conexão com a Internet e recursos para e-mail. Pode exigir ponto de acesso sem fio. Podem se aplicar taxas de uso ou planos de dados comprados
separadamente. Os tempos de impressão e as velocidades de conexão podem variar. Algumas impressoras HP LaserJet podem requerer atualizações de firmware.
8 Os Serviços HP Care são opcionais. Os níveis de serviço e os tempos de resposta dos Serviços HP Care podem variar de acordo com sua localização geográfica. O serviço tem início na data da compra do hardware. Restrições e
limitações se aplicam. Para detalhes, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições da HP aplicáveis aos serviços fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode ter
direitos legais adicionais, conforme as leis locais aplicáveis, e tais direitos não são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições de serviço da HP ou pela garantia limitada da HP fornecida com seu produto HP.
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Notas de rodapé das especificações técnicas
Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem exigir hardware, drivers, software ou BIOS atualizados e/ou adquiridos separadamente para tirarem proveito total da
funcionalidade do Windows. O Windows 10 tem atualização automática, que está sempre ativada. Pode haver cobrança de tarifas do provedor de internet e requisitos adicionais para atualização poderão ser aplicados com o
tempo. Visite http://www.microsoft.com.br.
2 O sistema vem com o Windows 7 Pro pré-instalado e também acompanha uma licença e uma mídia do Windows 10 Pro. Você pode usar apenas uma versão do Windows por vez. Para alternar entre as versões, você terá que
desinstalar uma versão e instalar a outra. Você deve fazer o backup de todos os seus dados (arquivos, fotos etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operacionais, para evitar perda de dados.
3 Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem exigir hardware, drivers, software ou BIOS atualizados e/ou adquiridos separadamente para que sejam aproveitadas
integralmente as funções do Windows. Visite http://www.microsoft.com.
4 O recurso de vários núcleos foi desenvolvido para melhorar o desempenho de determinados softwares. Nem todos os clientes ou aplicativos serão necessariamente beneficiados com o uso dessa tecnologia. O desempenho e
a frequência de clock variam de acordo com a carga de trabalho dos aplicativos e com as configurações de hardware e software. A numeração atribuída pela Intel não representa uma medida de desempenho superior.
5 A capacidade máxima de memória exige sistemas operacionais de 64 bits ou Linux. Em sistemas operacionais Windows de 32 bits, as memórias acima de 3 GB podem não estar disponíveis por requisitos de recursos do
sistema.
6 Para unidades de armazenamento, GB = 1 bilhão de bytes. TB = 1 trilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor. Até 16 GB (para Windows 7) e até 30 GB (para Windows 8 e 10) são reservados para o software de
recuperação do sistema.
7 As unidades ópticas são recursos opcionais ou complementares. A duplicação de materiais protegidos por direitos autorais é estritamente proibida. As velocidades reais podem variar. A compatibilidade de mídias de camada
dupla sofrerá grandes variações com alguns reprodutores de DVD domésticos e unidades de DVD-ROM. Observe que o DVD-RAM não pode ler ou gravar em discos 1.0 de 2,6 GB de apenas um lado nem em discos de 5,2 GB
com dois lados.
8 As placas sem fio são recursos opcionais ou complementares e requerem ponto de acesso sem fio e serviço de Internet adquiridos separadamente. A disponibilidade de pontos de acesso públicos sem fio é limitada.
9 Conteúdo em alta definição necessário para visualizar imagens em alta definição.
10 Recurso opcional ou complementar.
11 O HP ePrint requer uma conexão com a Internet para a impressora HP habilitada para Web e registro de conta HP ePrint (para uma lista de impressoras qualificadas, tipos de documentos e imagens suportados e outros
detalhes do HP ePrint, consulte www.hp.com/go/eprintcenter).
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Receba atualizações
hp.com/go/getupdated

Aprenda mais em
hp.com
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