
HP Pavilion p7-1430br PC

A HP recomenda o Windows 8.

O PC HP Pavilion série p7 foi cuidadosamente projetado para se 
encaixar perfeitamente em praticamente qualquer ambiente 
doméstico. Quer você esteja navegando na web, editando fotos, 
agrupando faixas de música ou criando seus próprios vídeos, o PC 
desktop HP Pavilion p7 oferece várias maneiras de tornar sua 
experiência de computação mais rica e compensadora.(10) Conforme 
seria de se esperar de um líder em PCs de consumo, cada PC HP 
Pavilion p7 inclui muitos recursos intuitivos que facilitam mais do que 
nunca a captura e o compartilhamento de suas experiências digitais.

O PC perfeito para fotos, vídeos e músicas digitais
• Botão liga/desliga e leitor de cartão na parte superior. 
• Design exclusivo no estilo Marquee, com iluminação e 

destaques em cromo. 
• Porta de deslizar oculta portas para um visual organizado. 
• O leitor de cartão de memória 15 em 1 no painel frontal facilita 

a transferência de fotos, músicas e outros arquivos de e para a 
câmera digital e outros dispositivos periféricos. 

• O PC HP Pavilion também vem com LAN 802.11b/g/n sem fio 
integradas.(19)  

• Divirta-se ao máximo com as músicas que você já adora e 
descubra muitas outras de uma maneira totalmente nova 
usando o HP Connected Music oferecido pela Meridian. 
Aprimore sua experiência navegando em seus CDs, downloads, 
rádios de Internet e serviços de transmissão — tudo isso 
reunido em um só lugar.(38)

Maximize sua experiência de visualização
Aumente sua produtividade com um desktop HP Pavilion com 
tecnologia HP Multi-Display integrada, que permite o uso de dois 
monitores HP de uma só vez para que você dê conta de 
megatarefas: e-mails, pesquisas, bate papo, navegação na web, 
edição de fotos, assistir a vídeos — tudo ao mesmo tempo, com 
mais espaço do que nunca. Jogue do jeito que os 
desenvolvedores projetaram os jogos: sem aquele amontoado de 
controles e informações em cima da ação. Com suporte para dois 
monitores, o HP Pavilion série Desktop permite tirar proveito de 
placas de vídeo poderosas, como a Radeon™ HD 7450 com 
recurso Eyefinity para exibição distribuída em vários monitores, 
para que você tenha uma experiência de jogo mais intensa.

A mais recente tecnologia de processador 
Processadores Intel® Core™ e recursos exclusivos da HP 
impulsionam você para uma experiência intensa com o PC. 
Velocidade e desempenho maiores se adaptam às suas 
necessidades, enquanto propiciam um visual espetacular em um 
fluxo suave e perfeito. Junto com a conveniência e a segurança 
da HP, formam uma combinação insuperável. HP + Intel: Não se 
trata apenas da velocidade, mas da experiência também.

Sua experiência com o Windows 8.(1) Aprimore-a 
com a HP.
A HP, uma líder mundial em PCs e tecnologia de toque, agora traz 
para você o Windows 8(1) em uma ampla variedade de produtos 
projetados para atender suas necessidades. Experimente 
inovações exclusivas como MyRoom(43) e o HP Connected, que 
conecta você a suas vídeos e músicas.(38) Sua experiência com o 
Windows 8.(1) Aprimore-a com a HP.

Excelente suporte técnico
 Descubra por que a HP conta com uma das melhores equipes de 
suporte e serviço pós-venda. 

• Cobertura total: Você recebe 1 ano de garantia limitada em 
hardware que inclui componentes e mão-de-obra, 1 ano de 
suporte telefônico e 30 dias de suporte em software. 

• Suporte em tempo real: Entre em contato com nosso suporte 
e em poucos minutos, um especialista estará disposto a 
atendê-lo. 

• O melhor: Você estará nas mãos de uma das equipes de 
suporte e serviço técnico mais reconhecida a nível mundial. 

• Sempre disponíveis: Personalize sua garantia segundo suas 
necessidades, com diferentes planos de garantia extendida. 

• Para maiores informações ligue: 011 4004-7751 (São Paulo) 
ou 0800 709-7751 (outras localidades)
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(1)Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições do Windows 8. Esse sistema pode requerer hardware atualizado e/ou adquirido separadamente, drivers e/ou softwares para aproveitar por completo as funções do Windows 8. Visite http://www.microsoft.com
(2b) A numeração atribuída pela Intel não representa uma medida de desempenho superior. A tecnologia Dual Core/Multi-Core foi projetada para melhorar o desempenho de certos produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicativos necessariamente se beneficiarão com o 

uso dessa tecnologia. O desempenho varia conforme suas configurações de hardware e software. (4a) Para discos rígidos, GB = 1 bilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor. Até 35 GB do disco rígido são reservados para software de recuperação do sistema. (6f) Como 

Blu-Ray é um novo formato que contém novas tecnologias, certos problemas com conexões digitais, compatibilidade e/ou desempenho de discos podem aparecer, e não constitui em defeito do produto. Não é garantida uma reprodução sem falhas em todos os sistemas. Para 

reproduzir alguns títulos em Blu-ray, pode ser necessária uma conexão digital DVI ou HDMI e seu monitor pode requerer suporte HDCP. Não é possível reproduzir filmes em HD-DVD neste dispositivo. (6h) A velocidade real pode variar. Não é permitido fazer cópia de filmes em DVD 

disponíveis comercialmente ou outros materiais protegidos por direitos autorais. Destinado somente para criar e armazenar material original e outros usos permitidos. Camada dupla (Double Layer) é uma nova tecnologia. A compatibilidade da mídia de camada dupla varia 

amplamente com alguns reprodutores de DVD e unidades de DVD-ROM.  Note que o DVD-RAM não pode ler ou gravar em mídia 2.6 GB de Lado Único/5.2 GB de Dois Lados versão 1.0. (7) GHz se refere à velocidade do clock interno do processador. Outros fatores além da velocidade 

do clock podem ter impacto sobre o desempenho dos aplicativos e do sistema. (10) O acesso à internet é necessário e não incluído. (11a) É necessário acesso à Internet. Primeiros 60 dias incluídos; assinatura necessária para obter atualizações posteriores. (13) A velocidade real do 

barramento é menor. A velocidade de barramento listada representa a transferência efetiva equivalente para os dados. (19) Ponto de acesso sem fio necessário e não incluído. (29) As velocidades reais podem variar. (38) A disponibilidade de recursos varia por país. Os serviços de 

transmissão podem exigir uma assinatura paga. Pode não ser compatível com todos os arquivos de música. Não compatível com trilhas DRM. Serviço de internet necessário e não incluído. (43) O acesso à internet é necessário e não incluído; requer webcam.

Monitor vendidos separadamente. O produto real pode variar em relação à imagem apresentada nas especificações técnicas. ©2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  As informações contidas neste documento estão sujeitas à alterações sem aviso prévio. As únicas 

garantias para os produtos e serviços da HP estão estabelecidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços.  Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como constituindo uma garantia adicional. A HP não deve ser responsabilizada 

por nenhum erro técnico ou editorial, ou omissões, aqui contidos.  10/15_r4 ch  Product Number: QZ248AA#AC4
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ESPECIFICAÇÕES

PROCESSADOR • 3ª geração do processador Intel® Core™ i7-3770(2b)

SISTEMA 
OPERACIONAL

• Windows 8(1)

VELOCIDADE DO 
PROCESSADOR

• 3,40GHz(7)

CACHE • Cache de 8MB

VELOCIDADE DO 
BARRAMENTO

• DMI 5,0 GT/s(13)

NÚMERO DO 
PRODUTO

• QZ248AA#AC4

CÓDIGO DE BARRAS • 887111188779

MEMÓRIA • Memória DDR3-1600 SDRAM PC3-12800 de 8 GB, 2x4 GB 
• Expansível até 8 GB

SLOTS DE MEMÓRIA • 2 DIMMs (240 pinos, DDR3)

DISCO RÍGIDO • Disco rígido Serial ATA de 1 TB e 7200 RPM(4a)

CAPACIDADE PARA 
TELA DUPLA

• DVI, (VGA via dongle), recursos para HDMI e compatibilidade com Blu-ray, 
Microsoft® DirectX® 11, e um ou dois monitores

UNIDADE(S) 
ÓPTICA(S)

• Gravador Blu-ray SuperMulti(6f) 
• Gravação: 8x máx BD-R SL, 6x máx BD-R DL, 2x máx BD-RE (SL/DL), 16x máx 

DVD±R, 8x máx DVD±R DL, 8x máx DVD+RW, 6x máx DVD-RW, 5x máx 
DVD-RAM, 40x máx CD-R, 24x máx CD-RW 

• Leitura: 8x máx BD-ROM, 16x máx DVD-ROM, 40x máx CD-ROM. Taxas de 
transferência de dados de até 6.000 KB/s (leitura/gravação de CD), 21.600 KB/s 
(leitura/gravação de DVD) e 36.000 KB/s (leitura/gravação de BD) 

PLACA DE VÍDEO • Tarjeta gráfica AMD Radeon™ HD 7450 con 1 GB de memoria DDR3 dedicada. 
• Até 4830MB de memória gráfica total disponível conforme alocada pelo 

Windows 8

ÁUDIO • Alto-falantes externos de 1,2 watts por canal com alimentação via USB 
fornecendo um som impressionante

INTERFACE DE REDE • Rede 10/100/1000 Base-T(29)

LAN SEM FIO • Wireless LAN 802.11b/g/n de banda única (2,4 GHz) 1x1(19)

SLOTS DE EXPANSÃO • 3 PCI Express x1 
• 1 PCI Express x16 
• 1 MiniCard

COMPARTIMENTOS 
DE EXPANSÃO

• 2 externas de 5,25 pol. 
• 1 externa de 3,5 pol. 
• 2 internas de 3,5 pol.

PORTAS FRONTAL/ 
LATERAL

• Leitor de cartão de memória 15 em 1 no painel frontal: compatibilidade com 
SmartMedia, xD, MultiMedia Card, Secure Digital (SD, SDHC), Mini Secure Digital, 
Compact Flash I, Compact Flash II, IBM Microdrive, Memory Stick, Memory Stick 
Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, RSMMC, MMC Mobile, MMC+ 

• 2 portas USB 2.0 
• 2 portas USB 3.0 
• Microfone 
• Fone de ouvido

PORTAS TRASEIRO • 4 portas USB 2.0 
• Saída de microfone/linha de entrada/linha de saída

MOUSE E TECLADO • Teclado sem fio com controle de volume e mouse óptico sem fio

CHIPSET • Chipset Intel® H61 Express

DIMENSÕES • Sem embalagem: Cerca de 41 cm (comprimento) x 17,5 cm (largura) x 38,8 cm 
(altura) 

• Com embalagem: Cerca de 52,2 cm (comprimento) x 49,8 cm (largura) x 26,2 
cm (altura)

PESO • Sem embalagem: 9,6 kg aprox. 
• Com embalagem: 12 kg aprox.

GARANTIA E SUPORTE • Garantia:
- Um ano de garantia limitada de hardware e um ano de suporte técnico
- Assistência técnica 24x7 on-line(10) ou gratuita por telefone
- Uso vitalício do HP Support Assistant 

• Opções de serviços: Aproveite a garantia limitada de um ano da HP, que cobre 
suporte técnico e hardware por um ano, e está disponível on-line ou por ligação 
telefônica gratuita. 

• Opções de suporte: O ícone da área de trabalho oferece acesso em um clique ao 
Centro de ajuda e suporte da HP. Acesso online fácil a perguntas, respostas e 
soluções de problemas no site via www.hp.com/support.(10) Assistência direta 
por telefone, com discagem gratuita, para falar com especialistas no assunto. 

• Planos de serviço estendidos: Você pode escolher dentre vários planos de 
serviço estendido da HP para atender a necessidades individuais pelo site 
www.hp.com/support (prolongue a garantia de produto (consumidor) da HP).

SOFTWARES

COMUNICAÇÃO E 
BATE-PAPO

• HP MyRoom: Transforme o HP MyRoom em sua sala de reuniões on-line! 
Usufrua de troca de mensagens instantâneas, conversas com texto e vídeo, e 
compartilhamento de arquivos em uma sala virtual privada.(43)

JOGOS • Exclusivo da HP! Dez sessões gratuitas de aluguel do jogo Plants vs. Zombies, 
eleito o Jogo do Ano em 2010. Seu computador HP vem também com um jogo 
GRATUITO pré-carregado: o Farm Frenzy.

AJUDA E SUPORTE HP • HP Support Assistant: Ajuda a manter o desempenho do PC e solucionar 
problemas com atualizações e ajustes automatizados, diagnósticos integrados 
e assistência orientada.

LIVROS, MÚSICAS, 
FOTOS E VÍDEOS

• CyberLink PhotoDirector: Facilita a criação de fotos espetaculares. A partir do 
momento em que suas imagens são importadas, o software lhe oferece as 
ferramentas de que você precisa para criar imagens de aparência profissional, 
incluindo recursos de gerenciamento, ajuste e edição avançada de fotos. 

• CyberLink PowerDirector: Rápido, rico em recursos e fácil de usar, o poderoso 
conjunto de ferramentas integradas permite que você crie filmes brilhantes 
como um profissional. Seja você um novato ou quase um profissional. Cheio de 
recursos intuitivos e interessantes, e projetado para a criação de vídeos 
brilhantes em alta definição que irão surpreender seus amigos e familiares. 

• HP Connected Music oferecido pela Meridian: Divirta-se ao máximo com as 
músicas que você já adora e descubra muitas outras de uma maneira 
totalmente nova. Aprimore sua experiência navegando em seus CDs, 
downloads, rádios de Internet e serviços de transmissão — tudo isso reunido 
em um só lugar.(38)

• Conteúdo Abril

PRODUTIVIDADE E 
FERRAMENTAS

• HP Connected Remote: Reproduza músicas e vídeos remotamente em seu HP 
Pavilion p7 PC a partir de um smartphone ou tablet. Aproveite a liberdade da 
conexão sem fio graças ao HP Connected Remote.(10) 

• HP Magic Desktop oferecido pela EasyBits: Torna este PC adequado a toda a 
família.(10)

SEGURANÇA E 
PROTEÇÃO

• Norton Internet Security: A assinatura gratuita válida por 60 dias ajuda a 
manter a segurança de seu PC, identidade e informações pessoais online.(11a)


