PC Notebook HP ProBook 470 G0
Responda às exigências do seu trabalho. Trabalhe de forma mais inteligente, e mantenha a boa aparência ao fazê-lo, com um
HP ProBook concebido para desempenhar onde quer que os negócios o levem. Conte com um design duradouro no interior e
exterior, com segurança integrada e um teclado resistente a derrames. Além disso, tem um tamanho mais compacto, graças à
construção elegante e moderna.

A HP recomenda o Windows.

Criado para desempenho.

Estilo que vê e sente. Obtenha a tecnologia em que confia da HP com um estilo
inovador que tem a aparência e o funcionamento que deseja.
A potência e o desempenho do HP ProBook é combinada com um design sólido e
acabamentos elegantes.
Velocidade incrível. Agora os dados estão mais rápidos do que nunca. Com USB 3.0,
terá velocidades mais rápidas de transferência e maior largura de banda.
Tire o máximo partido de conferências virtuais. DTS Sound+ e uma câmara Web 1 dão
vida ao trabalho através de som e vídeo extraordinários.2

Proteja o seu trabalho.

Permaneça um passo à frente de piratas e ataques. A segurança incorporada
salvaguarda o seu HP ProBook contra vírus, detecta possível corrupção e alerta-o para
alterações não autorizadas.
O conjunto de software HP Client Security ajuda-o a encriptar a sua unidade de disco
rígido, a eliminar permanentemente dados indesejáveis ou rejeitados, a restringir
acesso não autorizado, e muito mais.
Permaneça em funcionamento. O HP BIOS Protection oferece protecção melhorada
contra ataques de vírus e outras ameaças de segurança, e foi concebido para ajudar a
evitar perdas de dados e a reduzir os períodos de inactividade.3
Não é necessário lembrar-se de palavras-passe. O HP Password Manager permite-lhe
registar-se rapidamente a várias contas online.4 Agora as suas palavras-passe podem
ser maiores e mais seguras.

Exigente no trabalho.

HP ProBooks passam por testes rigorosos para que você não tenha. Durante o HP Total
Test Process, os computadores experienciam 115.000 horas de testes de desempenho
para garantir que suportam ambientes de trabalho rigorosos.
As batidas acontecem. O HP 3D DriveGuard ajuda a proteger os seus dados quando
está em movimento ao detectar movimentos repentinos e protegendo a sua unidade
de disco rígido.5
Enfrente a sua carga de trabalho com tecnologia de construção sólida, desde o núcleo.
Este HP ProBook foi concebido com fibra de vidro para leveza e durabilidade.
Ajude a proteger componentes electrónicos sensíveis de pequenos derrames graças a
uma camada fina de película Mylar no teclado resistente a derrames.

Resume-se tudo a ligações.

Com o HP Wireless Hotspot, partilhe facilmente a sua ligação de Internet, ajudando
colegas a ficarem online rapidamente e melhore a produtividade.6
Não deixe que o escritório o prenda. Trabalhe em mais locais com uma conectividade
sem fios de alta velocidade opcional.7 8
Partilhe apresentações, vídeos e outros conteúdos no ecrã da TV, sem necessitar de
cabos. O ecrã sem fios Intel® permite-lhe ligar o seu ProBook à sua TV sem fios.9
Esteja presente mais vezes. Está preparado para conversações e conferências Web com
o Skype™ pré-configurado no seu HP ProBook. É como se estivesse lá.1 2
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A HP recomenda o Windows.

Sistema operativo

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional (disponível através de direitos de regressão do Windows 8 Pro)
SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Família de processadores

Processador Intel® Core™ i7; Processador Intel® Core™ i5; Processador Intel® Core™ i3; Processador Intel® Pentium®; Processador Intel® Celeron®

Processador

Intel® Celeron® 1000M com placa gráfica Intel HD (1,8 GHz, 2 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-3120M com placa gráfica Intel HD 4000 (2,5 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-3130M com
placa gráfica Intel HD 4000 (2,6 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ i5-3230M com placa gráfica Intel HD 4000 (2,6 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ i7-3632QM com placa gráfica Intel HD
4000 (2,2 GHz, 6 MB de cache, 4 núcleos); Intel® Pentium® 2020M com placa gráfica Intel HD (2,4 GHz, 2 MB de cache, 2 núcleos)

Chipset

Mobile Intel® HM76 Express

Memória

Até 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Slots de memória: 2 SODIMM

Armazenamento Interno

320 GB até 1 TB SATA (5400 rpm)

Baía para actualização:

Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD+/-RW SuperMulti DL

Ecrã

HD+ anti-reflexo de 43,9 cm (17,3 pol.) na diagonal com retroiluminação LED (1600 x 900)

Gráficos

Integrada: Placa gráfica Intel® HD 4000; Placa gráfica Intel® HD; Discreta: AMD Radeon HD 8750M (DDR3 dedicada de 1 GB e 2 GB)

Áudio/Visual

DTS Sound+; Altifalantes estéreo integrados; Microfone digital integrado (sistema de microfone duplo quando equipado com câmara Web opcional); Saída de linha/auscultadores estéreo; Entrada de
linha/microfone estéreo

Suporte para Comunicações
Sem Fios

Combinação Intel Centrino Wireless-N 2230 802.11a/b/g/n (2x2) sem fios e Bluetooth 4.0; Combinação Ralink 802.11b/g/n (1x1) e Bluetooth 4.0

Comunicações

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Slots de Expansão

1 Secure Digital

Portas e Ligações

2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 entrada para microfone estéreo; 1 alimentação CA; 1 RJ-45; 1 saída/auscultador; 1 VGA

Dispositivo de Entrada

Teclado à prova de derrames de tamanho completo com teclado numérico
Painel Táctil com suporte de gestos, botão para ligar/desligar com indicador LED, deslocamento em dois sentidos, dois botões de selecção
Câmara Web HD 720p (em alguns modelos)

Software

HP Wireless Hotspot; Cyberlink Media Suite; HP ePrint; Suporte para HP Hotkey; HP 3D DriveGuard; Winzip; PDF Complete Corporate Edition; Pronto para Skype; HP Recovery Manager; Evernote; HP Support
Assistant; Comprar o Office; Ecrã sem fios Intel

Segurança

Padrão: HP Client Security; Microsoft Security Essentials; HP Drive Encryption; HP BIOS Protection; Ranhura de bloqueio de segurança; Opcional: Intel® Anti-Theft (requer uma subscrição Computrace); Intel®
Identity Protection; Leitor de impressões digitais HP

Dimensões

41,38 cm x 27,95 cm x 2,53 cm (parte frontal)

Peso

A partir de 2,87 kg

Alimentação

Transformador CA Smart de 90 W; HP Fast Charge (apenas 6 células)

Tipo de Bateria

Bateria de iões de lítio com 9 células (93 Wh); Bateria de iões de lítio com 6 células (47 Wh)

Garantia

1 ano de garantia limitada (atualizações disponíveis, vendidas separadamente), 1 ano de garantia para a bateria principal

1 É necessária câmara Web opcional.
2 Requer acesso à Internet.

3 Partição HP Tools com um HP BIOS necessário para recuperação automática. Os computadores de secretária empresariais não suportam esta funcionalidade de recuperação automática do HP BIOS Protection.
4 Requer Internet Explorer 8 ou Internet Explorer 9. Nem todos os Web sites e aplicações podem ser suportados.
5 Requer Microsoft Windows.

6 A aplicação de hotspot sem fios requer uma ligação à Internet activa e um plano de dados adquirido em separado. Enquanto o HP Wireless Hotspot está activo, as aplicações no dispositivo continuarão a funcionar e utilizarão o mesmo plano de dados do que um

hotspot sem fios. A utilização de dados do hotspot sem fios pode incorrer taxas adicionais. Verifique o seu fornecedor de serviços para os detalhes do seu plano. Requer Windows.
7 Vendido separadamente ou adquirido como função opcional.
8 É necessário um ponto de acesso sem fios e um serviço de Internet. A disponibilidade dos pontos de acesso sem fios públicos é limitada.
9 A funcionalidade Intel Wi-Di integrada está apenas disponível em configurações seleccionadas e requer a aquisição em separado de um projector, TV ou monitor de computador com um receptor Wi-Di integrado ou externo. Os receptores Wi-Di externos ligam-se
ao projector, TV ou monitor de computador através de um cabo HDMI padrão, também vendido separadamente.

Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP
Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP para implementar tecnologias inovadoras essenciais para impulsionar o valor empresarial e a diferenciação competitiva. Mais
informações em www.hp.com/go/hpfs.
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas à
alteração sem aviso. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços.
Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais
nem omissões neste documento.
Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8. Este sistema pode necessitar de actualização e/ou hardware de aquisição em separado
para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 8. Consulte http://windows.microsoft.com/pt-PT/ para mais informações. Bluetooth é uma marca comercial do
respectivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel e Core são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das
suas subsidiárias nos E.U.A. e noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.Saiba mais em

www.hp.eu/notebooks
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A HP recomenda o Windows.

Acessórios e serviços (não incluídos)
Adaptador inteligente CA de viagem HP
65W

Adaptadores de energia CA da HP para o seu notebook carregam em simultâneo a bateria interna. Estes
adaptadores permitem-lhe carregar o seu notebook quando estiver fora do escritório ou na estrada. O
Adaptador Slim Travel HP 65W é perfeito para viajantes internacionais ou "road warriors" que estão sempre
em movimento. O adaptador é 40% mais fino que um adaptador de 65W normal e inclui uma conveniente
porta USB para carregar outros acessórios enquanto trabalha. Com quatro adaptadores internacionais, o
Slim Travel funciona onde quer que vá. Um estojo de protecção para levar consigo em estilo mantém tudo
junto.
Número do produto: AU155AA

Replicador de portas USB 3.0 HP
3005pr

Tudo o que precisa, todos os dias, pronto com uma simples ligação. O replicador de portas USB 3.0 HP
3005pr é a nossa mais recente solução de secretária partilhada independente da plataforma. Fique online,
torne até seis dos seus dispositivos USB do dia-a-dia imediatamente disponíveis e aumente a sua
produtividade com ligação a dois ecrãs externos - tudo através de um só cabo USB 3.0.
Número do produto: H1L08AA

Rato HP Comfort Grip Sem Fios

O HP Comfort Grip Wireless Mouse apresenta uma bateria com vida útil de 30 meses e um design arrojado e
moderno totalmente integrado com HP Business Notebooks.
Número do produto: H2L63AA

Cadeado de cabo com chaveta Ultraslim
HP

Proteja o seu HP Ultrabook™ ou portátil com rapidez e facilmente com o Cadeado de cabo com chaveta
Ultraslim HP.
Número do produto: H4D73AA

Mochila HP Business

Mantenha o seu notebook e todos os itens indispensáveis ao dia-a-dia confortavelmente acessíveis com a
elegante e duradoura HP Business Backpack.
Número do produto: H5M90AA

HP Care Pack: 3 anos, dia útil seguinte,
no local

Durante 3 anos, terá a reparação do seu computador no local, no dia útil seguinte por parte de um técnico
qualificado da HP, se a questão não puder ser resolvida remotamente
Número do produto: UK703E

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas à
alteração sem aviso. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços.
Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais
nem omissões neste documento.
Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8. Este sistema pode necessitar de actualização e/ou hardware de aquisição em separado
para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 8. Consulte http://windows.microsoft.com/pt-PT/ para mais informações. Bluetooth é uma marca comercial do
respectivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel e Core são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das
suas subsidiárias nos E.U.A. e noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.Saiba mais em

www.hp.eu/hpoptions
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