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PC Portátil HP Classmate

O PC HP Classmate é uma solução
informática acessível, robusta,
poderosa e desenhada para
estudantes. Com funcionalidades
como capacidades de vídeo e áudio, os
alunos empenham-se e desenvolvem
as capacidades necessárias no século
XXI, ao mesmo tempo os professores
fazem mais facilmente a gestão da
sala de aula.

A HP recomenda o Windows.
Windows 8.1.

● Comece num instante, mude rapidamente entre aplicações e consiga uma gestão mais fácil de ficheiros, com o rápido e fluido
Windows 8.1.1

Solução excelente. Preço excelente.

● O PC HP Classmate ajuda a satisfazer a necessidade de potência de computação dos alunos a um custo acessível para as escolas
em todo o mundo.

O colega de turma mais avançado de sempre.

● Ajude a maximizar a aprendizagem e aumente as experiências de educação inovadoras com o equilíbrio perfeito entre
desempenho, funcionalidade e vida útil da bateria com os novos processadores Intel® Celeron® Dual-Core.2

Faça uma visita de estudo sem sair da sala de aula.

● Leve convidados e especialistas para a sala de aula de qualquer parte do mundo através da funcionalidade de videoconferência
incorporada, que inclui uma webcam HD ajustável,3 microfone digital e altifalantes.4

Visão perfeita.

● Mobilidade total para os alunos. O PC HP Classmate permite aos alunos trabalharem em praticamente qualquer ambiente com
um ecrã HD antirreflexo de 25,65 cm (10,1 pol.) na diagonal.

Ajude a manter os alunos protegidos.

● Defina permissões e parâmetros para pesquisas e transferências seguras para proteger o PC HP Classmate contra malware e
outras ameaças.

Pega prática.

● Os estudantes podem transportar facilmente o seu PC HP Classmate com a pega de transporte integrada.
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PC Portátil HP Classmate
Tabela de especificações

Sistema operativo disponível

Windows 8.1 Pro 641

Família de processadores2

Processador Intel® Celeron®

Processadores disponíveis2

Intel® Celeron® N2806 com placa gráfica Intel HD (1,46 GHz, 1 MB de cache, 2 núcleos)

Chipset

Chipset está integrado com o processador

Memória Máxima

Até 4 GB 1066/1333 MHz DDR3L SDRAM3

Slots de memória

1 SODIMM

Armazenamento Interno

320 GB até 500 GB SATA (5400 rpm)4

Ecrã

HD antirreflexo de 25,65 cm (10,1 pol.) na diagonal7

Placa gráfica disponível

Intel® HD Graphics7

Áudio

Altifalantes integrados; Microfone digital; Tomada combo para auscultadores/microfone

Tecnologias Sem Cabos

Combinação 802.11b/g/n (1x1) e Bluetooth® 4.05

Comunicações

Realtek RTL8105E-VL (10/100)

Slots de Expansão

SD 2-em-1

Portas e Ligações

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 combo auscultadores/microfone 1 alimentação CC6

Dispositivo de Entrada

Teclado QWERTY integrado com tecla de atalho; teclado chocolate (opcional)
Touchpad

Webcam

Webcam HD de 1.0 MP7,8

Software disponível

Comprar Office

Gestão de Segurança

Ranhura Security Lock (cadeado adquirido em separado); TPM 1.2

Alimentação

Adaptador CA de 40 W
Polímero de 2 células (25 WHr); Polímero de 3 células (37 WHr);

Dimensões

10,62 x 7,68 x 1,06 pol. (frente); 27 cm x 21,3 cm x 2,68 cm (frente)

Peso

A partir de 2,87 lb; A partir de 1,3 kg
(O peso varia consoante configuração.)

Garantia

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

A HP recomenda o Windows.
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A HP recomenda o Windows.

Acessórios e serviços (não incluídos)
Mochila HP Slim para
Ultrabook

A Mochila Slim HP para Ultrabook — uma moderna, duradoura e compacta mochila concebida para o seu Ultrabook™.
Um tecido sarja preto acentuado com um padrão xadrez cinzento combina forma e funcionalidade para ajudar a proteger
o seu hardware e oferecer-lhe uma aparência requintada.

Número do produto: F3W16AA

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.

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.

Mini Rato Óptico USB HP

Os dispositivos de entrada/saída da HP proporcionam uma funcionalidade desktop adicional para os Portáteis
Empresariais HP. O rato óptico USB de viagem HP proporciona a conveniência, o conforto e a elegância da utilização de
um rato óptico com um tamanho diminuto - uma solução ideal para viajar.

Número do produto: H2L63AA

Número do produto: H4D73AA

Número do produto: RH304AA

3 anos de troca avançada
com proteção contra danos
acidentais:

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

A HP proporciona a rápida substituição da sua unidade de hardware com problemas no dia seguinte ao problema, se não
for possível solucionar o problema remotamente, ou se danificada acidentalmente, durante 3 anos
Número do produto: U0VL4E
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A HP recomenda o Windows.

Rodapés com mensagens
1 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 adquiridos em separado para tirar todo o partido das funcionalidades do Windows

8.1. Consulte http://www.microsoft.com.
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 Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens de alta definição.
4 Necessário serviço de Internet não incluído.

Especificações técnicas renúncias
1 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8.1. Os sistemas podem necessitar de hardware atualizado ou adquirido separadamente, controladores e/ou software 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 As capacidades de memória máxima assumem sistemas operativos Windows ou Linux 64 bits. Com sistemas operativos Windows de 32 bits, a memória acima de 3 GB pode não estar totalmente disponível devido aos requisitos dos recursos do sistema.
4 Para unidades de disco rígido, 1 GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 36 GB (para Windows 8.1) de espaço em disco estão reservados para o software de recuperação do sistema.
5 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.
6 Cabo HDMI vendido separadamente
7 Conteúdo HD necessário para visualizar imagens HD.
8 Requer acesso à Internet.

Saiba mais em
www.hp.eu/notebooks
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas
garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada referido neste
documento deve ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou omissões neste documento.
Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8.1. Este sistema pode necessitar de actualização e/ou hardware, drivers e/ou
software de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 8.1. Consulte http://windows.microsoft.com/pt-PT/.
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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