Folha de Dados

PC Notebook HP 355 G2

No escritório ou em viagem,
mantenha-se ligado com
tecnologias essenciais que o
mantêm produtivo. A construção
resistente com um apoio para
mãos em metal protege o seu PC
contra o desgaste da utilização
móvel enquanto mantém o seu
design apurado.

A HP recomenda o Windows.
Windows 8.1
Tamanho do ecrã: 39,6 cm (15,6 pol.)
diagonal

Um design durável que acompanha as exigências da utilização móvel.
O HP 3D DriveGuard1 ajuda a proteger informação crítica, enquanto está em viagem.
Proteja os componentes eletrónicos sensíveis e importantes de pequenos derrames graças a esta camada fina de
película Mylar debaixo do teclado.
A vida aquece. É por isso que a tecnologia HP CoolSense, ajusta automaticamente a temperatura do seu notebook
com base na utilização e condições. Ele mantem-se fresco. Você mantem-se confortável.
Com uma bateria substituível pelo utilizador, obtém comodidade, estilo e fácil manutenção.
Por vezes na vida, é necessário uma conversa presencial. Graças à HD Webcam, aparecerá sempre bem. Mesmo em
condições de fraca iluminação.
Equipado para as empresas.
Obtenha as ferramentas de que necessita para manter-se no lugar do condutor no trabalho. Desde processadores
líderes à tecnologia do Windows 8.12, está pronto para trabalhar.
Obtenha uma unidade de disco rígido de 1 TB3 para guardar documentos, imagens, vídeos e o que mais precisar.
Faça mais com o novo Windows 8.1 rápido e fluido.2
Processadores potentes AMD Quad ou Dual Core4 permitem que trabalhe com múltiplas aplicações sem abrandar
nem sacrificar o orçamento.
Deixe-se envolver por visuais impressionantes graças à placa gráfica AMD discreta e 2 GB de memória de vídeo.
Ligue-se sem problemas.
Diga adeus a dongles e tenha todas as ligações de que necessita, incluindo ecrã VGA, HDMI, Ethernet, portas USB e
uma unidade de DVD incorporada opcional.5
Ligue-se aos seus colegas através da Internet e e-mail, no escritório ou nos seus hotspots favoritos, com WLAN
Wi-Fi CERTIFIED™.6
Veja DVDs utilizando a unidade ótica integrada opcional5 — ou grave os seus conteúdos.
Imprima a partir do seu hotspot favorito ou quando tem acesso à Internet com o HP ePrint. Agora pode imprimir
sem cabos.7
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Sistema operativo

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (disponível através de direitos de regressão do Windows 8.1 Pro 64)2
FreeDOS

Família de processadores

Processador AMD Quad-Core3

Processador

AMD Quad-Core A4-6400 APU com placa gráfica Radeon R4 (2.4 GHz, 2 MB de cache); AMD Quad-Core A4-6300 APU com placa gráfica Radeon R3 (1.8
GHz, 2 MB de cache)3

Chipset

Chipset está integrado com o processador

Memória

Até 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM4
Slots de memória: 2 SODIMM

Armazenamento Interno

até 500 GB SATA (7200 rpm)5
500 GB até 1 TB SATA (5400 rpm)5

Baía para actualização:

DVD+/-RW SuperMulti DL

Ecrã

Ecrã plano HD antirreflexo com retroiluminação LED de 39,6 cm (15,6 pol) na diagonal (1366x768)

Gráficos

AMD Radeon R4; AMD Radeon R3

Áudio/Visual

DTS Sound; Dois altifalantes

Suporte para Comunicações
Sem Fios

Qualcomm Atheros 802.11b/g/n (1x1) WiFi; Combo Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) e Bluetooth® 4.0; Combo Realtek 802.11b/g/n (1x1) e Bluetooth® 4.0;7

Comunicações

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Slots de Expansão

1 leitor de cartões multimédia digital

Portas e Ligações

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 VGA; 1 combo para auscultadores/microfone; 1 fonte de alimentação; 1 RJ-45

Dispositivo de Entrada

De tamanho completo, tipo ilha, à prova de salpicos e com teclado numérico
Painel tátil com dois botões de opção com funções de clique direito e esquerdo, gestos multi-toque suportados
Câmara Web HD8,10

Software

Comprar o Office; HP Recovery Manager; CyberLink YouCam DE; CyberLink Power DVD (disponível em alguns modelos); Introdução do Windows 8.1

Segurança

Ranhura de bloqueio de segurança (cadeado deve ser adquirido separadamente); Leitor de impressões digitais

Dimensões

26,1 x 38,4 x 2,31 cm

Peso

A partir de 2,3 kg

Alimentação

Transformador Smart 65 W; Transformador Smart 45 W

Tipo de Bateria

Iões lítio 4 células, 41 WHr

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)
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.

Rato a laser USB com 3
Botões da HP

O rato a laser USB de 3 botões impressionantemente fino e duradouro foi pensado para desempenho do dia-a-dia e para
complementar o seu HP Business Notebook.

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.

Mala de transporte HP
Business

Transporte confortavelmente o seu notebook e os acessórios do quotidiano numa elegante e resistente Mala de
transporte HP Business.

Adaptador de CA HP Slim 65
W

Aumente a produtividade com o Adaptador Combo HP Slim de 65 W, que pode alimentar o seu Notebook Empresarial HP
ou Ultrabook™.

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

Número do produto: H4B81AA

Número do produto: H4D73AA

Número do produto: H5M92AA

Número do produto: H6Y82AA
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Notas de rodapé
Requer o Windows.; 2 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; 3 Para discos rígidos, 1 GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 30 GB da
unidade de disco rígido é reservado para software de recuperação do sistema.; 4 O processamento quad e dual core com tecnologia AMD foi concebido para melhorar o desempenho deste sistema. Devido à vasta gama
de aplicações de software disponíveis, o desempenho poderá variar.; 5 Unidades óticas vendidas separadamente ou como uma funcionalidade opcional.; 6 Ponto de acesso sem fios e serviço de Internet necessários e
vendidos separadamente. A disponibilidade dos pontos públicosde acesso sem fios é limitada.; 7 Requer uma ligação à Internet para uma impressora HP com suporte Web e registo de conta HP ePrint. Para mais
informações, consulte www.hp.com/go/mobileprinting.
1

Especificações técnicas renúncias
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 Este sistema está pré-instalado com o software Windows 7 Professional e também vem com uma licença e
suportes para o software Windows 8.1 Pro. É possível utilizar apenas uma versão do software Windows de cada vez. Alternar entre versões exigirá desinstalar uma versão e instalar a outra versão. Deve efetuar cópias
de segurança de todos os dados (ficheiros, fotografias, etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operativos para evitar a perda de dados.; 3 Este sistema requer um sistema operativo de 64 bits e produtos de
software de 64 bits para tirar partido das capacidade de processamento de 64 bits da tecnologia AMD. O processamento quad core com tecnologia AMD foi concebido para melhorar o desempenho deste sistema. Devido
à vasta gama de aplicações de software disponíveis, o desempenho poderá variar. A numeração AMD não é uma medição de velocidade de relógio.; 4 As capacidades de memória máxima assumem sistemas operativos
Windows ou Linux de 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.; 5 Para unidades de disco
rígido, 1 GB = mil milhões de bytes. TB = 1 milhão de biliões 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.; 6 Os discos de Double Layer (camada dupla) podem armazenar mais dados do que os discos de camada única. Contudo, os discos de camada dupla gravados com esta unidade podem não ser compatíveis com
muitas unidades e leitores de DVD de camada única existentes. Note que esta unidade não lê nem grava em discos de 2,6 GB simples/5,2 GB duplos - Versão 1.0 do suporte. Não copie materiais protegidos por direitos de
autor.; 7 Combo Bluetooth + 802.11 e WiFi vendida separadamente ou como funcionalidade opcional. Ponto de acesso sem fios e serviço Internet necessários e vendidos separadamente. A disponibilidade limitada dos
pontos públicos de acesso sem fios.; 8 Requer acesso à Internet.; 9 A memória das placas gráficas discretas utiliza parte da memória total do sistema para um melhor desempenho de vídeo. A memória do sistema
dedicada ao desempenho de vídeo fica indisponível para utilização com outros programas.; 10 Conteúdo HD necessário para ver imagens HD.
1

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
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