Folha de Dados

PC com Formato Compacto HP 280 G2
Maximize o seu investimento:
Encare facilmente o seu trabalho
diário a um preço acessível com o PC
com Formato Compacto HP 280. Tire
partido da potência de computação de
que necessita, enquanto minimiza o
impacto do PC e o custo total de
propriedade — um investimento
inteligente.

A HP recomenda o Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● Unidade de disco rígido de 1 TB

2

Preparado para trabalhar
● O PC com Formato Compacto HP 280 é um potente computador pessoal com as ferramentas de que necessita para executar as
suas tarefas diárias.
Estilo progressivo
● Ocupe menos espaço do que com um desktop tradicional ao utilizar o PC com Formato Compacto HP 280 que apresenta um
design moderno e que é fácil de configurar e utilizar.
Processamento potente
● Execute as suas tarefas diárias com o potente desempenho de um processador Intel® Core™ i3/i53, placa gráfica Intel HD e até
32 GB de memória DDR4.
Personalize para uma melhor colaboração
● Complemente o PC com Formato Compacto HP 280 com os produtos certos a fim de personalizar o seu sistema para uma
melhor colaboração. Com o Teclado de colaboração HP4 e os Auscultadores estéreo HP4 de 3,5 mm, poderá comunicar
nitidamente com os seus colegas.
Características
● Ajude a proteger o futuro da sua empresa. Os PC da HP tiram o máximo partido do Windows 10 Pro1 para protegê-lo das atuais
ameaças de segurança e maximizar funcionalidades de gestão e produtividade para empresas.
● Ligue periféricos e dispositivos através de uma porta HDMI, uma porta VGA, duas portas USB frontais e seis portas USB traseiras.
● Efetue a gestão de dados, segurança e dispositivos a partir de uma única solução de serviços baseados na nuvem com o HP
Touchpoint Manager.5
● Perca menos tempo e aceda diretamente às atualizações de que necessita com o HP Support Assistant.
● Com a imagem de software simples e profissional no PC com Formato Compacto HP 280, poderá manter-se produtivo!
● Tire melhor proveito do seu espaço de trabalho. O HP ePrint torna a impressão sem fios simples, sem necessidade de
controladores.6
● Os HP Care Packs opcionais com proteção contra danos acidentais ajudam a evitar custos excessivos de reparação ou
substituição e fornecem o serviço nas suas instalações.7
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PC com Formato Compacto HP 280 G2
Tabela de especificações

Factor de forma

A HP recomenda o Windows 10 Pro.

Factor de forma reduzido

Sistema operativo disponível Windows 10 Pro 64 – a HP recomenda o Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641
FreeDOS 2.0

Processadores disponíveis2

Intel® Core™ i5-6500 com placa gráfica Intel HD 530 (3,2 GHz, até 3,6 GHz com Intel Turbo Boost, 6 MB de cache, 4 núcleos); Intel® Core™ i3-6100 com placa gráfica Intel HD 530
(3,7 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Pentium® G4400 com placa gráfica Intel HD 510 (3,3 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Celeron™ G3900 com placa gráfica Intel HD
510 (2,8 GHz, 2 MB de cache, 2 núcleos)

Chipset

Intel® H110

Memória Máxima

Até SDRAM DDR4-2133 de 32 GB 3
Nota de memória padrão: Taxas de transferência até 2133 MT/s

Slots de memória

2 DIMM

Armazenamento interno

500 GB Até 1 TB SATA (7200 rpm)4
Até 128 GB SSD SATA4

Armazenamento Ótico

Gravador DVD Slim SATA SuperMulti; DVD-ROM Slim SATA5

Placa gráfica disponível

Integrada: Intel® HD Graphics
Discreta: NVIDIA® GeForce® GT 730 (2 GB)
(Os gráficos integrados irão depender do processador.)

Áudio

Áudio HD com codec Realtek ALC3252, tomada combo para microfone/auscultadores e portas de saída e de entrada de 3,5 mm

Comunicações

LAN: Realtek RTL8111HSH-CG GbE integrada
WLAN: Intel® 3168 802.11ac sem fios com cartão caddy PCIe e Bluetooth®; Intel® 3168 802.11ac sem fios com cartão caddy PCIe6

Slots de Expansão

1 PCIe x1; 1 PCIe x16

Portas e Ligações

Frontais: 2 USB 3.0; 1 combo para microfone/auscultadores
Traseiros: 6 USB 2.0; 1 entrada de áudio; 1 saída de áudio; 1 HDMI; 1 VGA; 1 RJ-45

Baías para unidades internas

Uma HDD de 3,5 cm (2,5 pol.); Uma HDD de 8,9 cm (3,5 pol.)

Baías para unidades externas Uma ODD fina (opcional); 1 leitor de SD
Dispositivo de entrada

Teclado antimicrobiano USB HP; Teclado fino USB Business HP7
Rato antimicrobiano USB HP; Rato USB HP7

Software disponível

Os PC empresariais HP são enviados com uma variedade de títulos de software, incluindo Cyberlink Power Media Player, Cyberlink Power2Go (secure burn), Controlador HP ePrint, HP
Recovery Manager e HP Support Assistant. Consulte o documento de especificações rápidas deste produto para uma lista completa de software pré-instalado.8

Gestão de Segurança

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 (firmware); Ranhura para cabo de segurança

Alimentação

180 W, até 85% de eficiência, PFC ativo

Dimensões

270 x 290 x 100 mm

Peso

3,66 kg
(Configurado com 1 HDD e 1 ODD. O peso exato depende da configuração)

Conformidade com standards Configurações com certificação ENERGY STAR® e registo EPEAT® disponíveis9
de eficiência energética
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A HP recomenda o Windows 10 Pro.

Acessórios e serviços (não incluídos)
Adaptador de USB para
porta série HP

Adicione de forma rápida e fácil uma porta série ao seu computador de secretária para ligar aos seus periféricos de série
e paralelos com o Adaptador de USB para porta série HP, que liga a qualquer porta USB no seu PC.

Teclado fino USB Business
HP

Obtenha uma rápida introdução de dados e uma rápida conectividade USB com o Teclado fino USB Business HP,
concebido para complementar os PCs Empresariais HP de 2015.

Altifalantes empresariais
USB HP v2

Rápida e facilmente adicione som estéreo ao seu espaço de trabalho com os Altifalantes USB HP Business v2, um
conjunto de altifalantes de secretária com estilo, alimentados pela porta USB do seu computador.

Placa gráfica NVIDIA GeForce
GT730 GFX (2GB) PCle x8

Obtenha gráficos impressionantes e desempenho de quatro ecrãs de alta resolução com a placa gráfica NVIDIA®
GeForce® GT 730.

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Número de produto: J7B60AA

Número de produto: N3R87AA

Número de produto: N3R89AA

Número de produto: N3R90AA

Folha de Dados

PC com Formato Compacto HP 280 G2

A HP recomenda o Windows 10 Pro.

Rodapés com mensagens
1 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores e/ou software atualizados e/ou adquiridos separadamente para tirar todo o partido da funcionalidade do

Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, uma funcionalidade que está sempre ativada. Podem ser aplicadas taxas de fornecedor de serviços de Internet e poderão existir requisitos adicionais ao longo do tempo para as atualizações. Visite
http://www.microsoft.com.
2 Para discos rígidos, GB = mil milhões de bytes. TB = 1 bilião de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 36 GB de espaço em disco (para Windows 10) estão reservados para o software de recuperação do sistema.
3 A tecnologia Multicore foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do relógio
irão variar de acordo com a carga de trabalho da aplicação e as configurações de hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.
4 Vendido separadamente ou adquirido como função opcional.
5 O HP Touchpoint Manager requer a aquisição de uma subscrição e suporta os sistemas operativos Android™, iOS e Windows 7 ou superior e computadores, portáteis, tablets e smartphones de vários fabricantes. Não disponível em todos os países. Visite
www.hp.com/touchpoint para obter informações de disponibilidade.
6 Requer uma ligação à Internet para a impressora HP ligada à web e registo de conta HP ePrint (para consultar uma lista de impressoras elegíveis, tipos de imagem e documentos suportados e outros detalhes HP ePrint, visite www.hpconnected.com). Poderá ser
necessário um ponto de acesso sem fios. Poderão ser aplicadas taxas de utilização ou planos de dados adquiridos em separado. Os tempos de impressão e as velocidades de ligação poderão variar. Algumas impressoras HP LaserJet poderão necessitar de
atualizações de firmware.
7 Os serviços HP Care são opcionais. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos serviços HP Care podem variar dependendo da sua localização geográfica. O serviço inicia na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e limitações. Para mais
informações, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode possuir direitos legais adicionais de acordo com as leis locais
aplicáveis e tais direitos não são afetados de forma alguma pelos termos e condições de serviço da HP ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.

Especificações técnicas renúncias
1 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores, software ou BIOS atualizados de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do

Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente e as atualizações estão sempre ativas. Podem ser aplicadas taxas do fornecedor de serviços de Internet e podem ser necessários requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo. Consulte
http://www.microsoft.com
2 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do
relógio irão variar em função da carga de trabalho de aplicações e das suas configurações de hardware e software. A numeração da Intel não é uma medição de desempenho superior.
3 Para sistemas configurados com mais de 3 GB de memória e um sistema operativo de 32 bits, a totalidade da memória poderá não estar disponível devido aos requisitos dos recursos do sistema. A utilização de memória acima dos 4 GB exige um sistema
operativo de 64 bits. Os módulos de memória suportam velocidades de transferência de dados que atingem até 2133 MT/s; a velocidade real de dados é determinada pelo processador do sistema. Consulte as especificações de processador para a velocidade de
transferência de dados de memória suportada.
4 Para discos rígidos e unidades de estado sólido, GB = mil milhões de bytes. TB = 1 bilião de bytes. A capacidade real formatada é inferior. Até 16 GB (para Windows 7) e 36 GB (para Windows 8.1/10) de espaço em disco são reservados para software de
recuperação do sistema.
5 As unidades óticas são uma funcionalidade opcional ou adicional. A duplicação de material com direitos de autor é expressamente proibida. As velocidades reais poderão variar. A compatibilidade com suportes de camada dupla varia bastante consoante algumas
unidades de DVD-ROM e leitores de DVD domésticos. Importa notar que as unidades DVD-RAM não podem ler ou gravar em suportes de 2,6 GB de uma camada nem em suportes de 5,2 GB de dupla camada - versão 1.0.
6 As placas sem fios são funcionalidades opcionais ou adicionais e requerem a aquisição em separado de um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet. Disponibilidade limitada de pontos públicos de acesso sem fios.
7 Funcionalidade opcional ou adicional.
8 O Controlador HP ePrint requer uma ligação à Internet à impressora HP com ligação à web e um registo de conta HP ePrint (para consultar uma lista de impressoras compatíveis, documentos e tipos de imagem suportados e outras informações sobre o HP ePrint,
visite www.hp.com/go/businessmobileprinting.
9 Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para obter informações sobre o estado do registo por país, visite www.epeat.net.

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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