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u Estação de trabalho de desempenho de topo com a
microarquitectura Intel de última geração.

u Selecção de placa gráfica profissional 2D e 3D

u Funcionamento silencioso com solução de líquido
de arrefecimento HP

u Protecção pelos serviços de suporte HP, incluindo
assistência no local de 3 anos no dia útil seguinte

Esta estação de trabalho HP Z420, com o mais recente
processamento e potência E/S da Intel, foi concebida
para aplicações relacionadas com vídeo que
necessitem de um desempenho elevado e de uma
visualização avançada.
A HP Z420 inclui um chassis elegante que oferece um
acesso ao interior sem a utilização de ferramentas e
uma configuração fácil para uma implementação
perfeita. Com um líquido de arrefecimento concebido
para proporcionar um desempenho silencioso, a
HP Z420 foi construída para minimizar os custos de
energia e arrefecimento com as configurações
qualificadas ENERGY STAR, que incluem fontes de
alimentação 90% eficientes, à medida que lidam com
desafios de computação maiores graças à nova
tecnologia Intel vPro e ao mais recente processador
Intel Xeon quad-core:

• Intel Xeon E5-1620 v2 (3,7 GHz, 10 MB de cache,
1866 MHz de velocidade de memória, Quad-Core, HT
e Turbo)

• RAM de 8 GB (4 x 2 GB) DDR3‑1600 ECC sem buffer
HP Z420 é uma solução de estação de trabalho
baseada no chipset Intel C602, utilizando a tecnologia
vPro da Intel e em 8 ranhuras DIMM com arquitectura
de memória de 4 canais.

Com 2 x PCI Express Gen3 x16 mecânicas/eléctricas,
1 x PCI Express Gen3 (x8 mecânicas/eléctricas),
1 x PCI Express Gen2 (x8 mecânicas/x4 eléctricas),
1 x PCI Express Gen2 (x4 mecânicas/x1 eléctrica) e
1 x Legacy PCI, a HP Z420 permite interfaces de
largura de banda de elevado desempenho e expansão
futura:

• A arquitectura desta estação de trabalho de gestão
proporciona um fluxo de entrada/saída de dados
preparada para futuros requisitos elevados em
termos de produtividade e visualização.

• Não se encontra incluída uma placa gráfica na
especificação Z420 NG. Pode escolher o tipo de placa
gráfica ao encomendar para obter até quatro ecrãs
2D ou quatro 3D.

O chassis convertível da minitorre permite uma
orientação do tipo minitorre ou unidade de secretária.

Generalidades (sistema)

A Z420 NG Management Workstation é a estação de
trabalho de gestão de elevado desempenho ideal para
executar as aplicações de software de sistemas de
segurança disponibilizadas pela Bosch.
Consulte as respectivas folhas de dados da aplicação
para obter informações detalhadas.



A Intel Microarchitecture oferece a mais recente
tecnologia e inovação de processamento, incluindo:

• Design e expansibilidade de desempenho com a
tecnologia Intel Hyper-Threading (tecnologia Intel
HT), tamanhos da cache expansíveis, interligações de
sistema e controladores de memória integrados.

• Tecnologia Intel Turbo Boost que oferece um
desempenho adicional automaticamente sempre que
necessário, ao tirar partido do poder do processador
e da margem térmica.

• Tecnologia Intel Hyper-Threading que introduz
aplicações de elevado desempenho no mercado da
computação com linhas de execução 1‑16+
optimizadas para uma arquitectura de processamento
multi-core de nova geração.

• Tecnologia Intel vPro para uma segurança e gestão
assistida por hardware maximizada

Certificados e Aprovações

RUSP Em conformidade com a directiva 2002/95/CE
relativa à restrição do uso de substâncias perigosas
(RUSP)

REEE Concepção tendo em vista a conformidade com a
directiva 2002/96/CE relativa aos resíduos de
equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).

ISO 11469
ISO 1043

As peças em plástico utilizadas no produto que
pesam mais de 25 g estão marcadas de acordo com
as normas ISO 11469 e ISO 1043

 Contém 0% de materiais reciclados (em peso)

 O produto é >90% reciclável quando eliminado
adequadamente após o fim da sua vida útil

Homologações

Região Certificação

Europa CE Z420 Declaration of Conformity (CE +
UL)

Planeamento

Selecionar o idioma
Esta estação de trabalho de gestão está disponível em
três localizações padrão:
MHW‑WZ4R2‑NGDE: teclado/localização para alemão
MHW‑WZ4R2‑NGUK: teclado/localização para inglês
britânico
MHW‑WZ4R2‑NGRU: teclado/localização para russo
Estão disponíveis teclados opcionais adicionais
listados em Informações para encomenda.

Nota
A estação de trabalho de gestão da Bosch
proporciona uma MUI (interface de utilizador
multi-lingua). Selecione o idioma da estação de
trabalho com a MUI pré-instalada durante a
instalação inicial.
Depois da instalação inicial, não é possível alterar
o idioma selecionado.

Placa gráfica
Não se encontra incluída uma placa gráfica na
especificação Z420 NG. Pode escolher de entre uma
vasta gama de placas gráficas ao encomendar:

Placa gráfica
NVIDIA Quadro K600 de 1 GB
Placa gráfica Entry 3D

MHW-AWGC-K600
1 ou 2 destas placas são suportadas
— a 2.ª placa deve corresponder à
1.ª

Placa gráfica
NVIDIA Quadro K2000 de 2 GB
Placa gráfica 3D de gama
média

MHW-AWGC-K2000
1 ou 2 destas placas são suportadas
— a 2.ª placa deve corresponder à
1.ª

Placa gráfica NVIDIA Quadro
K4000 de 3 GB
Placa gráfica 3D de gama alta

MHW-AWGC-K4000
2.ª placa não suportada

Placa gráfica AMD FirePro
W7000 de 4 GB
Placa gráfica 3D de gama alta

MHW-AWGC-ATIW70
2.ª placa não suportada

Peças incluídas

Quantid
ade

Componentes

1 HP Z420 8-DIMM Workstation

1 • Kit de localização HP Z420 (selecione o idioma
desejado)

1 • Chassis HP Z420 600 W, 90% eficiente

1 • 1.º disco rígido SATA de 500 GB a 7200 RPM

1 • Teclado padrão USB da HP

1 • Rato ótico USB com roda da HP

1 • DVD± RW SATA SuperMulti de 16X da HP

1 • Intel Xeon E5-1620 v2 (3,7/10 MB/1866 CPU QC)

1 • RAM de 8 GB (4 x 2 GB) DDR3‑1600 ECC

1 • Kit adaptador para porta de série HP

1 Microsoft Windows 7 Professional Edition, SO de 64 bits

1 Assistência da HP a hardware no local no dia útil seguinte
(3 anos)

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas  

Fonte de alimentação 600 W, 90% eficiente, PSU
personalizada (gama ampla, correcção
do factor de potência activo)

Intervalo de tensões de
serviço

90 a 269 Vac

Intervalo de tensões
nominais

100 a 240 Vac

 118 Vac

Frequência nominal da linha 50/60 Hz (de 100 até 240 Vac)
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Especificações eléctricas  

 400 HZ (a 118 Vac)

Intervalo de frequências da
linha de serviço

47 a 66 Hz (de 100 até 240 Vac)

 393 a 407 HZ (a 118 Vac)

Corrente de entrada
nominal

100 a 240 Vac a 8,0 A

 118 Vac a 8,0 A

Consumo de energia em
modo de suspensão
(definido pela
ENERGY STAR) —
suspender para RAM (S3)
(PC disponível
imediatamente)

<10 W

Dissipação de calor
(dependente da
configuração e do software)

1365 BTU/h típico (344 kcal/h)

 2354 BTU/h máximo (593 kcal/h)

Ventoinha da fonte de
alimentação

Velocidade variável de 92 x 25 mm

Qualificação ENERGY STAR Sim

Em conformidade com
80 PLUS

Sim, 90% eficiente

Especificações mecânicas  

Estrutura Minitorre convertível

Dimensões do chassis
(A x L x P)

 

• Orientação para
minitorre padrão

44,76 x 17,78 x 44,52 cm
(17,6 x 7,0 x 17,5 pol.)

• Orientação para
unidade em
secretária

17,78 x 44,76 x 44,52 cm
(7,0 x 17,6 x 17,5 pol.)

Especificações ambientais  

Temperatura  

• em funcionamento 5 °C a 35 °C (40 °F a 95 °F)

• em inactividade -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)

Humidade  

• em funcionamento Humidade relativa de 8 a 85%, sem
condensação

• em inactividade Humidade relativa de 8 a 90%, sem
condensação

Altitude máxima (não
pressurizada)

 

• em funcionamento 3.048 m (10 000 pés)

• em inactividade 9.144 m (30 000 pés)

Notas:
• Os dados técnicos gerais da estação de trabalho

encontram-se na folha de especificações da HP Z420
(DA‑14261 mundial - versão 21 - 1 de Junho de 2013).

• Os dados de configuração encontram-se na secção
Peças incluídas.

Hewlett Packard e o logótipo da HP são marcas comerciais registadas da Hewlett Packard,

todos os direitos reservados. Todos os dados e dimensões têm como referência a folha de

especificações da Hewlett Packard e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Intel é uma marca comercial registada da Intel; Xeon, Core e vPro são marcas registadas

comerciais da Intel, todos os direitos reservados.

A NVIDIA Quadro é uma marca comercial registada da NVIDIA, todos os direitos reservados.

A Energy Star é uma marca comercial registada da Environmental Protection Agency dos

E.U.A., todos os direitos reservados.

A 80 PLUS é uma marca comercial registada da Ecos, todos os direitos reservados.

Como encomendar

Z420 NG Management Workstation DE
Estação de trabalho de elevado desempenho. A placa
gráfica deve ser encomendada separadamente; alemão
N.º de encomenda MHW-WZ4R2-NGDE

Z420 NG Management Workstation UK
Estação de trabalho de elevado desempenho. A placa
gráfica deve ser encomendada separadamente; inglês
britânico
N.º de encomenda MHW-WZ4R2-NGUK

Z420 NG Management Workstation RU
Estação de trabalho de elevado desempenho. A placa
gráfica deve ser encomendada separadamente; russo
N.º de encomenda MHW-WZ4R2-NGRU

Acessórios de hardware

Localização CH
Localização (teclado): Suíça — francês/alemão
N.º de encomenda MHW-AWLCK-SUI

Localização CZ
Localização (teclado): República Checa — checo
N.º de encomenda MHW-AWLCK-CZ

Localização DK
Localização (teclado): Dinamarca — inglês
N.º de encomenda MHW-AWLCK-DK

Localização ES
Localização (teclado): Espanha — espanhol
N.º de encomenda MHW-AWLCK-ESP

Localização FR
Localização (Teclado): França—Francês
N.º de encomenda MHW-AWLCK-FR

Localização IT
Localização (Teclado): Itália—Italiano
N.º de encomenda MHW-AWLCK-IT

Localização NL
Localização (teclado): Países Baixos — holandês
N.º de encomenda MHW-AWLCK-NL
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Localização NO
Localização (teclado): Noruega — norueguês
N.º de encomenda MHW-AWLCK-NO

Localização SV
Localização (teclado): Suécia — sueco
N.º de encomenda MHW-AWLCK-SE

Placa gráfica NVIDIA Quadro K600
Placa gráfica 3D de gama baixa (1 GB)
N.º de encomenda MHW-AWGC-K600

Placa gráfica NVIDIA Quadro K2000
Placa gráfica 3D de gama média (2 GB)
N.º de encomenda MHW-AWGC-K2000

Placa gráfica NVIDIA Quadro K4000
Placa gráfica 3D de gama alta (3 GB)
N.º de encomenda MHW-AWGC-K4000

Placa gráfica AMD FirePro W7000
Placa gráfica 3D de gama alta (4 GB)
N.º de encomenda MHW-AWGC-ATIW70
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Representado por:

Portugal: America Latina:    
Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D.Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
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Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt
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