Folha de Dados

PC conversível HP x360 310 G2
Este portátil convertível está pronto para o trabalho
Desfrute de um incrível valor com um
computador portátil convertível que
se adapta à sua vida profissional
agitada. Passe do modo tablet,
dobrando o ecrã, para exibir as suas
apresentações no modo de suporte ou
tenda, tudo isto num ecrã de 29,46 cm
(11,6 pol.) na diagonal.

A HP recomenda o Windows.
● Windows 8.11
● Tamanho do ecrã: 29,46 cm (11,6 pol.)
na diagonal

Flexibilidade de 360 graus

● Mantenha o seu teclado na ponta dos dedos. Passe de computador portátil a tablet sem esforço graças ao design de dobradiça
mecânica robusta.

Potência para elevado desempenho

● Este portátil convertível com Windows 8.11 possui um processador Intel® Celeron™ ou Pentium™ e opções de unidade SSD até
256 GB2,3 para não interromper o seu trabalho.

Diferentes dispositivos, marcas e sistemas operativos.

● Efetue a gestão de dispositivos de diferentes, com marcas e sistemas operativos diferentes, com a aplicação HP Touchpoint
Manager e efetue tarefas de manutenção de dispositivo de forma rápida e simples.4

Conectividade conveniente

● Mantenha-se em contacto a partir do escritório ou em viagem com potentes opções de conectividade no HP x360 310, incluindo
WLAN AC Intel® 2x2 e uma NIC Gigabit.3

Características
●
●
●
●
●
●
●

Inicie e mude de aplicações através de toque, com o Windows 8.1 rápido e fluido.1
Interaja e trabalhe de forma mais envolvente com gestos multi-toque.
Com TPM 2.0, os seus dados importantes estão protegidos.7
Aceda a contas online com uma única palavra-passe ou PIN.
Obtenha um visual de excelência com um teclado de alumínio escovado.
Ligue-se facilmente a ecrãs, impressoras e muito mais com HDMI.
Sincronize fotos e música com o HP Connected Photo5 e o HP Connected Music.6
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Tabela de especificações

A HP recomenda o Windows.

Sistema operativo disponível

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 Pro for Education 641

Família de processadores2

Processador Intel® Celeron®; Processador Intel® Pentium®

Processadores disponíveis2

Intel® Pentium® N3700 com placa gráfica Intel HD (1,66 GHz, até 2,4 GHz, 2 MB de cache, 4 núcleos); Intel® Celeron® N3050 com placa gráfica Intel HD (1,6 GHz, até 2,16 GHz, 2 MB
de cache, 2 núcleos)

Chipset

Chipset está integrado com o processador

Memória Máxima

Até DDR3L-1600 SDRAM de 8 GB
Nota de memória padrão: Taxas de transferência até 1600 MT/s

Slots de memória

1 SODIMM (interna)

Armazenamento interno

64 GB Até 256 GB SSD TLC SATA M.23
Até 500 GB SATA (5400 rpm)3

Ecrã

Ecrã tátil HD UWVA IPS fino com retroiluminação WLED de 29,46 cm (11,6 pol.) na diagonal (1366 x 768)5

Placa gráfica disponível

Integrado: Intel® HD Graphics5

Áudio

Áudio Bang & Olufsen; Dois altifalantes

Tecnologias Sem Cabos

Combo Realtek 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi e Bluetooth® 4.0; Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi e Bluetooth® 4.0; Combo Intel® Dual Band
Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi e Bluetooth® 4.04

Comunicações

GbE NIC (10/100/1000)

Slots de Expansão

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

Portas e Ligações

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

Dispositivo de entrada

Teclado de tamanho completo texturado prateado cinza tipo ilha
Clickpad com suporte de gestos multitoque; toques rápidos como predefinição

Webcam

Câmara web HP TrueVision HD (dianteira) com microfones digitais de matriz dupla integrados5

Software disponível

HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Wireless Hotspot; Adobe® Shockwave Player6,7,8

Gestão de Segurança

Ranhura para cadeado de segurança (o cadeado deve ser adquirido separadamente); Chip de segurança integrada TPM 2.09

Alimentação

Transformador smart de 45 W
Iões de lítio de 3 células, 48 WHr; Iões de lítio de 2 células, 32 WHr (4,2 Ah)

Dimensões

30,6 x 20,8 x 2,25 cm

Peso

A partir de 1,48 kg
(O peso varia consoante configuração.)

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)
Serviço HP 3 anos, dia
seguinte útil no local,
apenas para portáteis

Quando surgirem problemas de hardware, quanto mais rápido voltar novamente ao trabalho, melhor. Tenha a
especialização da HP sempre ao seu dispor com o serviço para hardware HP, no dia útil seguinte, no local, e melhore
consideravelmente o tempo de operação do seu produto. Com assistência remota de alta qualidade ou suporte
conveniente no local de instalação, disponível 24x7, a ajuda está presente sempre que necessitar para que possa
regressar ao trabalho.
Número de produto: UK703E
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A HP recomenda o Windows.

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 e/ou adquiridos separadamente para tirar todo o partido da funcionalidade do

Windows. Visite microsoft.com. Para total funcionalidade da tecla de atalho de partilha é necessário acesso à Internet, que não está incluído.
2 Para unidades de armazenamento, GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. No caso do Windows 8.1 estão reservados até 30 GB para software de recuperação do sistema.
3 Vendido separadamente ou como funcionalidade alternativa.
4 O HP Touchpoint Manager suporta os sistemas operativos Android™, iOS e Windows e PCs, portáteis, tablets e smartphones de diversos fabricantes. Não disponível em todos os países, consulte www.hp.com/touchpoint para obter informações sobre
disponibilidade. O Touchpoint Manager requer a aquisição de uma subscrição. Fora de banda HP: apenas Limpar, Bloquear, Desbloquear e relatórios de códigos de erros de arranque do BIOS estarão disponíveis em determinados HP EliteBooks e requerem uma
ligação à Internet, a tecnologia Intel® vPro™ e funções nos estados de energia S3/Suspensão, S4/Hibernação e S5/Desligar por software. As unidades SATA são apagadas. A limpeza remota de unidades de encriptação automática (SED) que têm a encriptação de
hardware ativa não é suportada.
5 Para o HP Connected Photo, está disponível para transferência a aplicação iOS complementar Snapfish. É necessário um registo no Snapfish. É necessário um serviço de Internet, não incluído.
6 As funcionalidades do Connected Music estão limitadas à América do Norte. Os serviços de streaming podem necessitar de uma assinatura paga. Pode não ser compatível com todos os ficheiros de música. Não compatível com faixas DRM. Requer ligação à
Internet, não incluída.
7 O firmware TPM é a versão 2.0. O hardware TPM é v1.2, que é um subconjunto da versão de especificação TPM 2.0 v0.89 conforme implementado pela Intel Platform Trust Technology (PTT).

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 de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do

Windows. Consulte http://www.microsoft.com.
2A tecnologia Multi Núcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software beneficiam da utilização desta tecnologia. É necessário um sistema de computação de 64 bits. O
desempenho pode variar de acordo com o seu hardware e software. A numeração Intel não reflete 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 O combo 802.11 + Bluetooth é vendido separadamente ou como funcionalidade adicional. É necessário um ponto de acesso sem fios e um serviço de Internet. Disponibilidade limitada de pontos de acesso sem fios públicos.
5 É necessário conteúdo HD para ver imagens HD.
6 O HP ePrint requer uma ligação à Internet à impressora HP com ligação à web e um registo de conta HP ePrint (para uma lista de impressoras compatíveis, documentos e tipos de imagem suportados e outras informações sobre o HP ePrint, visite
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
7 A aplicação de hotspot sem fios requer uma ligação à Internet ativa e um plano de dados adquirido separadamente. Enquanto o hotspot sem fios HP estiver ativo, as aplicações no dispositivo continuarão a funcionar e utilizarão o mesmo plano de dados que o
hotspot sem fios. A utilização de dados do hotspot sem fios pode traduzir-se em encargos adicionais. Verifique os detalhes do seu plano.
8 O HP Touchpoint Manager suporta os sistemas operativos Android™, iOS e Windows, bem como PC, portáteis, tablets e smartphones de diversos fabricantes. Não disponível em todos os países, visite www.hp.com/touchpoint para obter informações sobre
disponibilidade. O Touchpoint Manager requer a aquisição de uma subscrição. Fora de banda HP apenas Limpar, Bloquear, Desbloquear e relatórios de códigos de erros de arranque do BIOS estarão disponíveis em determinados HP EliteBooks e requerem uma
ligação à Internet, a tecnologia Intel® vPro™ e funções nos estados de energia S3/Suspensão, S4/Hibernação e S5/Desligar por software. As unidades SATA são apagadas. A limpeza remota de unidades de encriptação automática (SED) com encriptação de
hardware ativa não é suportada.
9 O firmware TPM é a versão 2.0. O hardware TPM é v1.2, que é um subconjunto da versão de especificação TPM 2.0 v0.89 conforme implementado pela Intel Platform Trust Technology (PTT).

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
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