Folha de Dados

PC Portátil HP Stream 11 Pro
Ferramentas essenciais através da cloud
Dê o mundo aos seus estudantes ou à
sua força de trabalho móvel com o
acessível HP Stream 11 Pro, um
portátil fino e leve carregado com o
Windows 8.1 e pronto para
produtividade baseada na cloud e
offline.
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A HP recomenda o Windows.
● Windows 8.1 Pro for Education1
● Ecrã de 29,46 cm (11,6 pol) na diagonal

Aprendizagem em qualquer lugar, em qualquer altura

● Mantenha-se atualizado com o Windows 8.1 completo1 que oferece produtividade online e offline com as suas aplicações locais.
O Microsoft OneDrive2 ajuda a assegurar que os ficheiros estão sempre disponíveis na cloud.

Uma ferramenta potente ultrafina

● Conheça o portátil que é ultrafino e está preparado para a sala de aula ou para a força de trabalho móvel. O design "Cloud First"
da HP é super elegante, fino e sem ventoinha para o mínimo de distrações de ruído ambiente durante testes ou instruções.

Sólido, seguro e que vale cada cêntimo

● Experimente uma relação qualidade/preço inacreditável com um portátil de base Intel® que inicia rapidamente e não
sobreaquece. A encriptação TPM e a bateria de longa duração ajudam a garantir que não perca tempo.

Características
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Uma instalação completa do Windows 8.11 permite trabalhar e estudar online e offline com aplicações compatíveis.
Comprar o Office para versões completas de ferramentas familiares como o Outlook, PowerPoint, Word e Excel.
Mantenha todos os projetos no armazenamento na cloud Microsoft OneDrive2 e aceda a partir de qualquer dispositivo ligado.
O Trusted Platform Module 1.2 (TPM) integrado fornece chaves de encriptação baseadas em hardware para ajudar a manter
seguros os dados, e-mail e credenciais de início de sessão.
Permita às equipas colaborarem e diferenciarem-se em projetos com uma webcam HD 720p, um microfone melhorado que o
ajuda a reduzir o ruído e ecos e DTS Studio Sound™.
Adicione uma variedade de periféricos, ligue-se a um ecrã e aumente as suas opções de armazenamento com uma gama de
portas.
Personalize os espaços de trabalho com uma gama de acessórios opcionais,2 incluindo o Adaptador de Ethernet USB HP e
Adaptadores HP de HDMI para VGA.
Fique tranquilo com suporte em que pode confiar e mantenha tudo a avançar sem problemas com a garantia limitada de um ano
de classe mundial da HP. Aumente a sua proteção com os Serviços de HP Care Pack opcionais.4
Tenha energia durante todo o dia com uma vida útil da bateria adicional para que possa colaborar, pesquisar e concluir o trabalho
enquanto está em viagem.
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PC Portátil HP Stream 11 Pro Tabela de especificações

A HP recomenda o Windows.

Sistema operativo disponível

Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 with Bing 641

Família de processadores2

Processador Intel® Celeron®

Processadores disponíveis2

Intel® Celeron® N2840 com placa gráfica Intel HD (2,16 GHz, até 2,58 GHz, 1 MB de cache, 2 núcleos)

Chipset

Chipset está integrado com o processador

Memória Máxima

Até 2 GB Suporte de canal único de 1333 MHz DDR3L SDRAM
Nota de memória padrão: Suporta 2 GB de memória do sistema máxima incorporada. Atualizações de componentes internos para memória não estão disponíveis.

Armazenamento Interno

até 32 GB eMMC3

Armazenamento Ótico

DVD+/-RW SuperMulti DL externo opcional4

Ecrã

Ecrã plano HD SVA WLED antirreflexo de 29,46 cm (11,6 pol) na diagonal (1366 x 768)7

Placa gráfica disponível

Integrado: Intel® HD Graphics

Áudio

Áudio HD com DTS Studio Sound™; Array de microfone duplo integrado; 2 altifalantes estéreo integrados

Tecnologias Sem Cabos

Combo Realtek 802.11b/g/n (1x1) WiFi e Bluetooth® 4.0; Combo Broadcom 802.11b/g/n (1x1) WiFi e Bluetooth® 4.0 HMC5,6
(Compatível com dispositivos com certificação Miracast.)

Slots de Expansão

1 leitor de cartões digitais multi-formato
(suporta SD, SDHC, SDXC)

Portas e Ligações

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 combo auscultadores/microfone; 1 fonte de alimentação CA

Dispositivo de Entrada

Teclado tipo ilha a 97% do tamanho normal
TouchPad com gestos multitoque, toques predefinidos e deslocamento, ampliação, rotação com dois dedos, clique com dois dedos, movimento com três dedos predefinidos.

Webcam

Câmara HD HP TrueVision

Software disponível

HP Utility Center; HP Support Assistant

Gestão de Segurança

Chip de segurança incorporada TPM 1.2; Ranhura para cadeado de segurança (cadeado adquirido em separado)

Alimentação

Transformador smart de 45 W
Bateria de iões de lítio de 3 células, 37 Wh

Dimensões

30 x 20,57 x 1,97 cm

Peso

A partir de 1,28 kg
(O peso varia consoante configuração.)

Ambientais

Baixo halogéneo8

Conformidade com standards de
eficiência energética

Certificação ENERGY STAR® e registo EPEAT® Silver. Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para obter informações sobre o estado do registo por país,
consulte www.epeat.net.

Soluções de Expansão

Áudio HD com DTS Studio Sound™; 2 altifalantes estéreo integrados; Microfones digitais de matriz dupla

Garantia

1 ano de garantia limitada (Care Packs opcionais disponíveis, vendidos separadamente), 1 ano de garantia limitada para a bateria principal
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A HP recomenda o Windows.

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.

Capa HP UltraBook de 12,5
polegadas

Tenha o seu Ultrabook™ sempre preparado para levar consigo com uma Capa para HP Ultrabook, que é um estojo
duradouro, compacto e com estilo concebido para ajudar a proteger o seu notebook e manter o seu perfil elegante.

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.

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: UQ992E

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Número do produto: F3S42AA

Número do produto: F7Z98AA

Número do produto: H4B81AA

Número do produto: H4D73AA
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Rodapés com mensagens
1 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores e/ou software atualizados de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do

Windows. Consulte http://www.microsoft.com. Disponível em configurações selecionadas e vendido separadamente.
2 Vendida separadamente.
4 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 HP ou a Garantia Limitada HP fornecida com o seu Produto HP.

Especificações técnicas renúncias
1 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores e/ou software atualizados e/ou adquiridos separadamente para aproveitar ao máximo as funcionalidades

do Windows. Consulte http://www.microsoft.com para mais informações.
2 A tecnologia Multi-Core foi concebida para melhorar o desempenho de determinadas aplicações de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software beneficiam necessariamente da utilização desta tecnologia. É necessário um sistema de computação
de 64 bits. O desempenho varia em função da sua configuração de hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.
3 Para unidades de armazenamento, GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 8,24 GB (para o Windows 8) estão reservados para software de recuperação do sistema.
4 Os discos de Double Layer (dupla camada) podem armazenar mais dados do que os discos de camada simples. Contudo, os discos de dupla camada gravados com esta unidade podem não ser compatíveis com muitas unidades e leitores de DVD de camada
simples existentes. Note que a DVD-RAM não pode ler ou escrever nos discos de 2,6 GB de apenas um lado nem nos discos de 5,2 GB de frente e verso - Versão 1.0 do suporte. Não copie materiais protegidos por direitos de autor.
5 A comunicação sem fios é uma funcionalidade adicional opcional e requer um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet, não incluídos. A disponibilidade dos pontos públicos de acesso sem fios pode ser limitada.
6 Miracast é uma tecnologia sem fios que o seu PC pode utilizar para projetar o seu ecrã em TVs, projetores e leitores de multimédia com transmissão em sequência que também suportem Miracast. Pode utilizar a tecnologia Miracast para partilhar o que está a
fazer no seu PC e fazer uma apresentação de diapositivos. Para obter mais informação: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
7 Conteúdo HD necessário para visualizar imagens HD.
8 As fontes de alimentação externa, cabos de energia, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de manutenção obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

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

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.
Bluetooth é uma marca comercial do respetivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel é uma marca comercial registada da Intel
Corporation nos Estados Unidos da América e noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.
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