Folha de Dados

PC Portátil HP 255 G5
Desempenho comprovado a um preço acessível
Trabalhe com confiança no PC Portátil
HP 255 duradouro. Um portátil
equipado para empresas e preparado
para deslocações e viagens, com
Windows 10 Pro e APUs AMD
extremamente potentes. Desfrute
deste acessível PC equipado com
ferramentas de colaboração
essenciais.
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● Windows 10 Pro1
● Tamanho do ecrã: 39,6 cm (15,6 pol.) na
diagonal

Design portátil duradouro

● Fique tranquilo - o HP 255 consegue acompanhar as tarefas em curso. A estrutura duradoura protege o portátil para que este
pareça tão profissional como você.

Eficiente e rentável

● Desfrute da experiência intuitiva do Windows 10 Pro1 e aumente a produtividade com o sólido desempenho de APUs AMD
eficientes em termos energéticos e de custos.2

Extras que refinam a experiência

● A HP, líder mundial em computadores, equipa-o com um portátil totalmente funcional pronto para ser ligado a todos os seus
periféricos3 e concebido para atender às necessidades da sua empresa.

Características

● Ajude a proteger o futuro da sua empresa. Os PC da HP tiram o máximo partido do Windows 10 Pro1 para protegê-lo das atuais
ameaças de segurança e maximizar funcionalidades de gestão e produtividade para empresas.
● O HP Touchpoint Manager com Always On Remote Management4 oferece aos utilizadores serviços e ferramentas simples a partir
de uma única solução baseada na nuvem para gestão de dados e segurança.
● A unidade SuperMulti DVD+/-RW opcional3 permite-lhe ver DVDs e criar cópias de segurança para o seu trabalho.
● Ajude a eliminar o ruído ambiente, incluindo os ruídos do teclado, com o HP Noise Reduction Software.
● Tire o máximo partido das conferências virtuais.5 Dê vida ao seu trabalho através do envolvente som surround com graves
intensos e de qualidade e diálogos nítidos com o software DTS Studio Sound™.
● Faça cópias de segurança e mova rapidamente os dados de e para o seu HP 255 com a rápida e conveniente ranhura para
cartões SD.
● O firmware Trusted Platform Module (TPM) 6 fornece chaves de encriptação baseadas em hardware para ajudar a manter em
segurança os seus dados, e-mail e credenciais de utilizador.
● Obtenha ligações rápidas com a combo Gigabit LAN e WLAN 802.11ac/Bluetooth® 4.2.3,7
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PC Portátil HP 255 G5
Tabela de especificações

Sistema operativo disponível

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 7 Professional 64 (disponível através de direitos de regressão do Windows 10 Pro 64)2
FreeDOS 2.0

Família de processadores3

APU AMD A6

Processadores disponíveis3

APU AMD A6-7310 com placa gráfica Radeon™ R4 (2 GHz, até 2,4 GHz, 2 MB de cache, 4 núcleos)

Chipset

AMD SoC (chipset integrado no processador)

Memória Máxima

Até DDR3L-1600 SDRAM de 8 GB
Nota de memória padrão: Taxas de transferência de até 1600 MT/s. Suporte de canal único. Não acessível/atualizável pelo cliente.

Slots de memória

2 SODIMM (não acessível/atualizável pelo cliente)

Armazenamento interno

500 GB Até 1 TB SATA (5400 rpm)4

Armazenamento Ótico

DVD+/-RW SuperMulti DL5

Ecrã

Ecrã fino FHD SVA antirreflexo com retroiluminação LED de 39.6 cm (15.6 pol.) na diagonal (1920 x 1080)

Placa gráfica disponível

Integrado: AMD Radeon™ R4; AMD Radeon™ R210

Áudio

Áudio HD com DTS Studio Sound™; 2 altifalantes estéreo integrados; Suporte de HP Noise Cancellation

Tecnologias Sem Cabos

Combo Intel Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFi e Bluetooth® 4.2 com Wi-Di6,7,8
(Compatível com dispositivos com certificação Miracast.)

Comunicações

10/100/1000 GbE integrada

Slots de Expansão

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

Portas e Ligações

1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 tomada combo para auscultadores/microfone; 1 fonte de alimentação; 1 RJ-459

Dispositivo de entrada

Teclado tipo ilha, preto texturizado, de tamanho completo com teclado numérico
Painel tátil com suporte de gestos multitoque, toques ativados como predefinição, suporte de gestos trackpad modernos

Webcam

Câmara VGA HP10

Software disponível

Comprar o Office; Discover HP Touchpoint Manager; Windows 10 Recovery Manager; Windows 10 Push Button Reset Recovery; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics
UEFI; HP Communication Recovery Tool; HP ePrint; HP e-Service; HP CoolSense; HP System Event Utility11,12,13

Gestão de Segurança

Firmware TPM; Slot de bloqueio de segurança (cadeado adquirido em separado)

Alimentação

Transformador smart de 45 W
Iões de lítio de 3 células, 31 Wh

Dimensões

38,43 x 25,46 x 2,43 cm

Peso

A partir de 1,96 kg
(O peso varia consoante configuração.)

Ambientais

Baixo halogéneo15

Conformidade com standards de
eficiência energética

Configurações com certificação ENERGY STAR® e registo EPEAT® Silver disponíveis

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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Acessórios e serviços (não incluídos)
Serviço HP 3 anos, dia
seguinte útil no local,
apenas para portáteis

Obtenha 3 anos de reparação do seu dispositivo informático no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da
HP, se não for possível solucionar os problemas remotamente.

Número de produto: UK703E
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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, software ou BIOS atualizados de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do

Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente e as atualizações estão sempre ativas. Podem ser aplicadas taxas do fornecedor de serviços de Internet e podem ser necessários requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo. Consulte
http://www.microsoft.com
2 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do
relógio irão variar em função da carga de trabalho de aplicações e das suas configurações de hardware e software. A numeração da AMD não é uma medição de velocidade de relógio.
3 Vendido separadamente ou adquirido como função opcional.
4 O HP Touchpoint Manager requer a aquisição de uma subscrição e suporta os sistemas operativos Android™, iOS e Windows 7 ou superior e computadores, portáteis, tablets e smartphones de vários fabricantes. Não disponível em todos os países. Consulte
www.hp.com/touchpoint para obter informações de disponibilidade.
5 Necessita de uma ligação à Internet.
6 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).
7 É necessário um ponto de acesso sem fios e acesso à Internet. Disponibilidade limitada de pontos públicos de acesso sem fios. As especificações da WLAN 802.11ac são especificações previstas e não finais. Se as especificações finais forem diferentes das
especificações previstas, isso poderá afetar a capacidade de comunicação do portátil com outros dispositivos WLAN 802.11ac.

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, software ou BIOS atualizados de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do

Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente e as atualizações estão sempre ativas. Podem ser aplicadas taxas do fornecedor de serviços de Internet e podem ser necessários requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo. Consulte
http://www.microsoft.com
2 Este sistema está pré-instalado com o software Windows 7 Professional e também vem com uma licença e suportes para o software Windows 10 Pro. É possível utilizar apenas uma versão do software Windows de cada vez. Para alternar entre versões terá de
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 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do
relógio irão variar em função da carga de trabalho de aplicações e das suas configurações de hardware e software. A numeração da AMD não é uma medição de velocidade de relógio.
4 Para unidades de armazenamento, GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 30 GB (para o Windows 10) estão reservados para software de recuperação do sistema.
5 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.
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 Combo 802.11 WiFi e Bluetooth vendida separadamente ou como funcionalidade opcional.
8 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
9 Cabo HDMI vendido em separado.
10 Conteúdo HD necessário para ver imagens HD.
11 O HP Touchpoint Manager requer a aquisição de uma subscrição e suporta os sistemas operativos Android™, iOS e Windows 7 ou superior e computadores, portáteis, tablets e smartphones de vários fabricantes. Não disponível em todos os países. Visite
www.hp.com/touchpoint para obter informações de disponibilidade.
12 O HP ePrint necessita de uma ligação à Internet para a impressora HP com ligação à Web e registo de conta HP ePrint (para uma lista de impressoras elegíveis, documentos e tipos de imagem suportados e outros detalhes HP ePrint, consulte
www.hp.com/go/businessmobileprinting).
13 O HP Support Assistant requer o Windows ou Linux e acesso à Internet.
14 Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Aceda a http://www.epeat.net para consultar o estado de registo por país.
15 As fontes de alimentação externas, cabos de energia, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem ser ou não 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
© Copyright 2016 HP 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 de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante
neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou
omissões contidas no presente documento.
Bluetooth é uma marca comercial do respetivo proprietário e é utilizada pela HP Inc. sob licença. AMD, Radeon e o logótipo AMD são marcas comerciais registadas da
Advanced Micro Devices, Inc. Intel é uma marca comercial da Intel Corporation nos Estados Unidos e noutros países. ENERGY STAR é uma marca comercial registada
da U.S. Environmental Protection Agency (Agência para a Proteção Ambiental dos E.U.A.). Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
Para patentes DTS, visite http://patents.dts.com. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, o símbolo e DTS e o símbolo em conjunto são marcas
comerciais registadas e DTS Studio Sound é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.
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