Folha de Dados

PC Portátil HP Pro x2 410 G1
Obtenha um destacável 2 em 1 que
se adapta à sua vida profissional
agitada. Trabalhe com um teclado
destacável e mude facilmente para
tablet para se manter ligado em
viagem.

A HP recomenda o Windows.
Perfeitos juntos. Perfeitos separados.
Trabalhe com um teclado e, com apenas um movimento, mude para tablet. Acople e desacople o seu tablet sem
qualquer esforço de e para o teclado, graças ao design de dobradiça mecânica duradoura.
Interaja e trabalhe de forma mais envolvente com gestos multi-toque.
Diga adeus a ventoinhas barulhentas. O seu sistema funciona silenciosamente, sem hardware barulhento ou
aberturas de ventilação inestéticas, graças a um design inovador que elimina a ventoinha.
Potência para um melhor desempenho.
Trabalhe de forma eficiente com este tablet Windows 8.11 com processadores Intel Core e unidades de estado
sólido.
Inicie e mude de aplicações através de toque com o Windows 8.1 rápido e fluido.1
Efetue as tarefas mais exigentes com a velocidade e resposta dos processadores Intel® Core™ i3/i5 de 4ª geração.2
Conheça as unidades de estado sólido ultrarrápidas que acompanham todas as suas exigências. Rápida e eficiente,
uma unidade de estado sólido HP ajuda-o a realizar tarefas sem paragens ou atrasos.
Experiência de áudio e vídeo impressionante.
Desfrute de conversações web mais claras e brilhantes3 com uma diferença que é visível e audível, graças às duas
webcams, a um ecrã HD4 e ao Beats Audio™.
Concebido para uma experiência de áudio rica e envolvente.
As duas webcams Full HD4 capturam todos os detalhes com nitidez, mesmo com pouca luz.
Ligue-se sem fios aos seus dispositivos WiDi.5
Sinc., fotos e música com o HP Connected Photo6 e o HP Connected Music.7
Suporte HP.
Aproveite o suporte de autoajuda sempre em funcionamento integrado no seu PC; subscrição "para a vida do seu
PC" incluída.8
O HP Care Pack com Proteção contra danos acidentais ajuda-o a evitar custos excessivos de reparação ou
substituição e presta o serviço nas suas instalações.9
Descontraia. Pode ficar salvaguardado pelo suporte especializado se estender e expandir a sua garantia para além
da garantia padrão com os HP Care Packs.9
O Trusted Platform Module 1,2 (TPM) integrado fornece chaves de encriptação baseadas em hardware para ajudar
a manter os seus dados, e-mail e credenciais de utilizador seguros.
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Sistema operativo

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641

Família de processadores

Processador Intel® Core™ i5; Processador Intel® Core™ i32

Processador

Intel® Core™ i5-4202Y com placa gráfica Intel HD 4200 (1,6 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-4012Y com placa gráfica Intel HD 4200 (1,5
GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos)2

Chipset

Chipset está integrado com o processador

Memória

Até 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Slots de memória: No painel

Armazenamento Interno

64 GB até 256 GB SSD M.23

Ecrã

Ecrã tátil HD IPS UWVA fino com retroiluminação LED de 29,46 cm (11,6 pol.) na diagonal (1366 x 768)7

Gráficos

Placa gráfica Intel® HD 42007

Áudio/Visual

HP Beats Audio™; Dois altifalantes (frontais); Microfone digital único com cancelamento de eco, supressão de ruído; Auscultador/saída de linha (suporta
Beats) e entrada de microfone (combo)

Suporte para Comunicações
Sem Fios

Combo Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi e Bluetooth® 4.0; Combo Ralink RT3290LE 802.11b/g/n (1x1) e Bluetooth® 4.04,5

Slots de Expansão

1 micro-SD 3 em 1 (tablet); 1 SD 3 em 1 com UHS (base)

Portas e Ligações

1 USB 3.0 (base); 1 USB 2.0 (base); 1 HDMI 1.4a (base); 1 combinação auscultadores/microfone (base); 1 ficha combo de saída auscultadores/saída de
linha e entrada de microfone (tablet); 1 conector de ancoragem (tablet); 1 conector de ancoragem ao tablet (base); 1 alimentação DC (base); 1
alimentação DC (tablet);6

Dispositivo de Entrada

Teclado de tamanho completo tipo ilha
Sensor de imagem Clickpad c/ suporte de gestos multi-toque
Webcam HP Full HD (integrada, frontal); Webcam HP Full HD (integrada, traseira)7,8

Software

Adobe® Shockwave Player; 7-Zip; Comprar o Office; HP Connected Photo; HP ePrint; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; SkyDrive; Kindle;
Windows Live MovieMaker; Oferta da versão de avaliação de 30 dias do McAfee LiveSafe (requer acesso à Internet. Primeiros 30 dias incluídos. Para
atualizações posteriores é necessária a subscrição.); Preparado para Skype; Galeria de fotos9,10

Segurança

Chip de segurança TPM 1.2 incorporado

Dimensões

30,3 x 20,76 x 2,23 cm (tablet e base); 30,3 x 19,3 x 1,16 cm (tablet);

Peso

A partir de 0,816 kg

Alimentação

Transformador Smart de 45 W

Tipo de Bateria

Polímero de 2 células (28 WHr) (tablet); Polímero de 2 células (21 WHr) (base)

Garantia

1 ano de garantia limitada (atualizações disponíveis, vendidas separadamente), 1 ano de garantia para a bateria principal
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Unidade de DVD-RW NLS
USB Móvel HP

O DVD RW móvel da HP oferece uma unidade óptica externa para acompanhar um portátil ou mini que não possua uma
unidade interna. A unidade externa fornece suporte de CD/DVD, assim como funcionalidade de Leitura/Escrita. Liga-se ao
computador através da porta USB 2.0 e é incluído um transformador CA.

Número do produto: A2U57AA

Replicador de Porta USB 3.0
HP 3001pr

Satisfaça a sua solução preferida de secretária partilhada ("hot-desking") independente da plataforma para ficar online e
ligar-se a um único ecrã externo e até três dispositivos ligados a USB.

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

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Número do produto: F3S42AA
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Notas de rodapé
Necessário serviço de Internet, não incluído.; 2 A tecnologia Multi-Core foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software beneficiam
necessariamente da utilização desta tecnologia. A computação de 64 bits em arquitetura Intel® requer um sistema informático com um processador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos e
aplicações compatíveis com a arquitetura Intel® 64. Os processadores não funcionam (nem no modo de 32 bits) sem um BIOS compatível com a arquitetura Intel® 64. O desempenho varia em função da sua configuração
de hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.; 3 Necessário serviço de Internet não incluído.; 4 Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens de alta
definição.; 5 O ecrã sem fios Intel® requer um recetor de ecrã sem fios separado com uma porta USB e HDTV ou monitor com entrada HDMI. Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens de alta
definição.; 6 A disponibilidade das funcionalidades varia consoante o país. Suportado em sistemas operativos Android e iOS. É necessário transferir a aplicação móvel Snapfish by HP e registo no Snapfish. Necessário
serviço de Internet, não incluído.; 7 A disponibilidade das funcionalidades varia consoante o país. Os serviços de streaming podem necessitar de uma subscrição paga. Pode não ser compatível com todos os ficheiros de
música. Não compatível com faixas DRM. Requer ligação à Internet, não incluída. Disponível apenas na América do Norte.; 8 O HP Support Assistant requer o Windows e acesso à Internet.; 9 Os níveis de serviço e tempos
de resposta dos HP Care Packs podem variar dependendo da localização geográfica. O serviço tem início 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 de qualquer forma afetados pelos termos e condições de serviço da HP ou pela Garantia Limitada HP fornecida com o seu Produto HP.
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Especificações técnicas renúncias
Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8.1. Os sistemas podem necessitar de atualização e/ou hardware, controladores e/ou software comprados em separado para tirar todo
o partido das funcionalidades do Windows 8.1. Consulte http://www.microsoft.com para mais informações.; 2 Multi-Core é uma tecnologia concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de
software. Nem todos os clientes ou aplicações de software beneficiam necessariamente da utilização desta tecnologia. A computação de 64 bits em arquitectura Intel® requer um sistema de computador com um
processador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos e aplicações habilitadas para a arquitectura Intel® 64. Os processadores não funcionam (nem no modo de 32 bits) sem um BIOS compatível
com a arquitectura Intel® 64. O desempenho varia de acordo com as configurações do hardware e software. A numeração Intel não reflecte uma medição de desempenho superior.; 3 Para unidades de disco rígido, 1 GB =
mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 30 GB (para Windows 8.1) de espaço em disco estão reservados para o software de recuperação do sistema.; 4 Ponto de acesso sem fios e serviço de
Internet necessários e vendidos em separado. A disponibilidade dos pontos de acesso sem fios públicos é limitada.; 5 Vendido separadamente ou como funcionalidade adicional opcional.; 6 Cabo HDMI vendido
separadamente; 7 Conteúdo HD necessário para visualizar imagens HD.; 8 Requer acesso à Internet.; 9 McAfee Internet Security - período de avaliação de 30 dias. É necessário o acesso à Internet para receber
atualizações. Primeira atualização incluída. É necessária a subscrição para atualizações subsequentes.; 10 O HP ePrint requer um módulo WLAN adquirido separadamente, um ponto de acesso sem fios e uma ligação à
Internet para a impressora HP com suporte web. Consulte www.hpconnected.com para mais informações.
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Saiba mais em
www.hp.eu/notebooks
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.

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

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. 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 8.1. Os sistemas podem necessitar de hardware atualizado ou
adquirido separadamente para tirar todo o partido das funcionalidades do Windows 8.1. Consulte http://www.microsoft.com/windows para mais informações.
Microsoft, Windows e o Logotipo Windows são marcas comerciais registadas nos EUA da Microsoft Corporation. Bluetooth é uma marca comercial do respetivo
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 EUA e noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.
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