SOLO NETWORK (11) 4062-6971 (21) 4062-6971 (31) 4062-6971 (41) 4062-6971 (48) 4062-6971 (51) 4062-6971 (61) 4062-6971

HP Pro 3410 Small Form Factor
Business PC
Produtivo e moderno, dentro e fora, este
small form factor elegante contém a
tecnologia de PC exigida pelas empresas

K

HP recomenda Windows® 7.
Esteja você editando fotos, criando apresentações de

está reprojetado e é suficientemente potente para realizar

multimídia, ou projetando conteúdos de web, você poderá

todas as funções de computação de sua estação de trabalho,

uma imagem ampliada com clareza e detalhes com Intel

em um chassi suficientemente pequeno para se ajustar à sua

Graphics integrado.

O

mesa. Você tem um PC com boa apresentação, de plena

R

O PC Comercial Small Form Factor HP da Série Pro 3410

Flexível e pronto para uso

Pequeno, porém potente

O HP Pro 3410 Small Form Factor está pronto para configurar

A Série HP Pro 3410 tem uma aparência limpa que
permanecerá atualizada por muitos anos. O novo projeto
não foi somente no tocante à aparência, porém inclui

com portas de memória extras, portas para PCI Express
(PCIe), e baias de 3.5”/5.25”.

Selecione o sistema

operacional genuíno Windows® 7* apropriado para seu
ambiente. E, com o software previamente instalado, tais como

E

também a possibilidade de configuração e conveniência.

TW

função, com uma herança de qualidade e confiabilidade.

Você obtém um "burro de carga" pronto para cobrir suas

N

necessidades atuais, e para crescer com sua empresa.

Selecione as opções a partir de uma série de hard drive

padrão ou drive óptico, incluindo o último STA Blu-ray Writer

L
O

Drive1,2. A memória padrão DDR3 economiza energia e pode
ser expandida para ajudar a realizar economia e trabalhar
eficientemente.

Projetado para se ajustar ao espaço de trabalho, o Small

O

Form Factor inclui portas USB 2.0 e portas de áudio
convenientemente colocada na parte frontal. As portas

S

padrão de vídeo, rede e portas adicionais USB estão
disponíveis no lado traseiro.
A tecnologia mais nova
Você pode agora escolher a tecnologia mais moderna e um
Small Form Factor flexível para suportar a configuração que
se ajusta melhor às necessidades de sua empresa. Ele contém
processadores3 Intel® Core™ de 2ª geração, i3, i5, e i7 e
chipset para o desempenho mais atualizado. Você não
precisará transigir quando tiver que operar suas aplicações
intensas de gráficos.

HP ProtectTools Suite SMB4, HP Power Assistant5 e Norton
Internet Security6 (oferta experimental) você terá um PC
equipado para causar impacto assim que for instalado.
Gerencie eficientemente seu espaço de trabalho com rede
sem fio disponível para uma instalação de rede sem fio. 1,7 A
Série HP Pro 3410 se ajusta ao seu ambiente sem a confusão
de cabos sobre a mesa, quando você adiciona nossa opção
802.11 Wi-Fi1,7. Plugue um cabo de potência na parede e
você estará pronto para trabalhar. Adicione periféricos, tais
como teclado e mouse sem fio sem adicionar qualquer
confusão.1
Mais do que o que vem na caixa
Você receberá mais do que o que vem na caixa com nossas
inovações incluídas em cada PC HP da Série Pro 3410 que
ajuda você a aumentar a produtividade, mitigar os riscos,
reduzir a impressão ecológica e melhorar sua experiência
geral de computação. Além disso, a Série HP Po 3410
oferece opções de serviço e suporte, para que você possa
gastar seu tempo focando no que é mais importante – sua
empresa.
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HP Pro 3410
Small Form Factor Business PC

HP recomenda Windows® 7.

ESPECIFICAÇÕES
Form Factor

K

Sistema operacional
Previamente
instalado

Intel® H61 Express Chipset (Sandy Bridge)

Processadores 3

Intel® Core™ i3, i5, e i7; e Pentium™

Memória8

Duas (2) portas DIMM slots, até 8 GB DDR3 SDRAM de memória

Hard drive9

320 GB a 1 TB SATA 3.0Gb/s 3.5” hard drives (7200 rpm)

Mídia Removível1

HP Blu-ray Writer Drive2, HP SuperMulti DVD Writer Drive10, HP 6-in-1 Leitor de Cartão de Mídia

Baias de expansão

Externa: Uma (1) 5.25-polegadas
Interna: Uma (1) 3.5-polegadas

Portas de expansão

1 x slot PCIe x16
1 x slot PCIe x1
2 x slot PCI

Gráficos

Gráficos integrados Intel HD11, Cartões de gráficos AMD Radeon HD ou NVIDIA GeForce

Áudio

Áudio Realtek ALC656

Comunicação

Controlador Ethernet integrado Realtek RTL8171E Gigabit

Portas e conexões

Frontal: duas (2) portas USB 2.0, fone de ouvido
Traseira: Quatro (4) USB, uma (1) HDMI, uma (1) VGA, uma (1) RJ-45 Ethernet, uma (1) entrada de áudio, uma
(1)5.1 saída de canal de áudio

Dispositivos de
entrada

Teclado Padrão HP USB, Mouse Óptico HP USB BLK
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Potência
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Chipset

220W ativa PFC

Peso

S

Dimensões do Chassi 12.77 x 4.98 x 15.61 polegadas
(h x w x d)
324.46 x 103.68 x 396.58 mm

Garantia limitada e
serviços

13.9 lb (6.9 kg); 19.2 lb (8.7 kg) peso de despacho
1-ano de garantia limitada, termos e condições podem variar com o país e região. Outros Serviços HP Care Pack12
disponíveis, ver http://www.hp.com/go/lookuptool.
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HP recomenda Windows® 7.
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HP Pro 3410
Small Form Factor Business PC

HP recomenda Windows® 7.

*Nem todas características estão disponíveis em todas edições do Windows 7. Os sistemas podem exigir hardware atualizado e/ou adquirido
separadamente, para obter plena vantagem da funcionalidade do Windows 7 functionality.
Ver http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ for details.
Vendido separadamente ou como característica opcional. A disponibilidade varia com a região.
Blu-Ray é um novo formato contendo novas tecnologias. determinadas questões relativas a disco, conexão digital, compatibilidade e/ou
desempenho podem surgir, e não constituem defeitos do produto. Não está garantida uma reprodução sem falhas em todos os sistemas.
Para a reprodução de alguns títulos de Blu-ray poderá ser necessária uma conexão digital DVI ou HDMI e sua tela pode exigir um suporte
HDCP. Filmes em HD-DVD mão podem ser reproduzidos neste PC Desktop. Materiais protegidos contra cópias por copyright.

3.

Computação de 64-bit na arquitetura Intel exige um sistema de computador com um processador, chipset, BIOS, sistema operacional, drivers de dispositivos
e aplicações ligadas para arquitetura Intel® 64. Processadores não operarão (inclusive operação de 32-bit) sem um BIOS legado com arquitetura Intel 64.
O desempenho variará, dependendo das configurações de seu hardware e software. Ver www.intel.com/info/em64t para mais informações. Dual Core é
projetado para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes se beneficiarão do uso desta tecnologia. A
numeração Intel não é uma medida de maior desempenho. .

4.
5.

HP ProtectTools exige Microsoft Windows.

6.

Período de teste de 60 dias. É necessário acesso à internet para receber atualizações. Primeira atualização está incluída. É necessária
assinatura para atualizações subsequentes. Este software é licenciado a você pelo fabricante, sob os termos de seu acordo de
licenciamento para usuário final.
Ponto de acesso sem fio e serviço de Internet vendidos separadamente.
Capacidades máximas de memória assumem sistemas operacional Windows 64-bit ou Linux. Com sistemas operacionais Windows 32-bit,
a memória acima de 3 GB pode não estar disponível, devido a requisitos de recurso do sistema.
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HP Power Assistant pode não estar disponível em todas as regiões. O uso desta aplicação não é exigido. Os cálculos de potência e de custo são
estimativas. Resultados podem variar com base em variáveis, que incluem informações fornecidas pelo usuário, o tempo durante o qual o PC permanece em
situações diferentes de potência (ligado, em espera, hibernado, desligado), tempo que o PC está ligado por bateria ou em AC (corrente alterada),
configuração do hardware, taxas variáveis de eletricidade e fornecedor de serviços públicos. HP orienta os consumidores para utilizar as informações
relatadas pelo HP Power Assistant unicamente para fins de referência e para validar o impacto causado no meio ambiente. Os cálculos ambientais foram
baseados nos dados U.S. EPA eGrid 2007 encontrados em www.epa.gov/egrid/. Resultados regionais poderão variar. Exige Microsoft Windows.
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Para hard drives, GB = 1 bilhão de bytes. TB = 1 trilhão de bytes. A capacidade formatada real é menor. Até 12GB (para Vista) e até 16GB (para
Windows 7) do disco do sistema é reservado para software de recuperação do sistema .
10. Materiais cuja cópia é protegida por copyright. As reais velocidades podem variar. Double Layer é uma tecnologia nova. Compatibilidade de mídia Double
Layer variará muito com alguns reprodutores de DVD e DVD-ROM. Note que DVD-RAM não pode ler ou escrever para Mídia 2.6GB Lado Único/5.2 Lado
Duplo -Versão 1.0.

11. Conteúdo de alta definição exigido.
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12. Níveis de serviço e tempos de resposta para os Pacotes HP Care podem variar, dependendo de seu local geográfico. São aplicadas restrições e limitações.
O serviço começa à data da compra do hardware. Para maiores detalhes visite www.hp.com/go/carepack.

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações aqui contidas estão sujeitas a alteração sem notificação prévia. As
únicas garantias para os produtos e serviços HP são aquelas estabelecidas nas declarações expressas de garantia que acompanham esses
produtos e serviços. Nada do aqui contido deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não se responsabilizará
por erros técnicos ou editoriais ou por omissões aqui contidas.. Microsoft, Windows, Windows e Vista são marcas de comércio do grupo
Microsoft de companhias. Intel e Core são marcas de comércio ou marcas registradas da Intel Corporation ou suas subsidiárias nos E.U.A. e
outros países. Bluetooth é uma marca de comércio pertencente à e utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Par maiores
informações, visite www.hp.com.
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