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Essencialmente entusiasmante
O objetivo deste portátil HP é o de obter a
combinação perfeita de design, fiabilidade e
excelentes funcionalidades. Estilo e produtividade
enquanto mantém as suas despesas em mente –
isto sim é algo entusiasmante.

As funcionalidades certas, o preço certo
Armazenamento fiável e alimentação de confiança para uma imbatível relação qualidade/preço.

Que impressões digitais?
Um design inovador e uma capa texturizada à prova de impressões digitais proporcionam-lhe uma forma
elegante de se exibir.
Maior vida útil da bateria
Uma bateria com maior autonomia significa mais tempo no exterior e mais tempo em viagem.

HP Lounge, fique mais perto dos Artistas que adora.
Com acesso ilimitado a música e conteúdos exclusivos, não é preciso procurá-los, porque eles chegam até
si.1
Características:
● Chegou o Windows 10 Home. Alcance grandes feitos de forma confiante, com a sensação de
familiaridade do Windows, apenas melhorado.2
● Melhore as suas fotos, filmes e jogos com um ecrã HD+ brilhante e experimente ver os seus conteúdos
visuais numa qualidade cativante.3
● Nuances de áudio dinâmicas proporcionam sons ricos para uma experiência semelhante à de um
concerto com o DTS Sound+.4
● Ligue-se facilmente a ecrãs, impressoras, dispositivos e muito mais.

Acesso ilimitado e gratuito ao portfolio da Universal Music, por 12 meses. É necessário o acesso à Internet. 2 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. 3 Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens de alta definição. 4 DTS e o símbolo em conjunto são marcas comerciais registadas da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os
direitos reservados.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Processador

AMD Quad-Core A6-6310 APU com placa gráfica Radeon R4 (1,8 GHz até 2,4 GHz, 2 MB de cache)
Família de processadores: Processador AMD Quad-Core série A

Memória

SDRAM DDR3L de 4 GB (1 x 4 GB)

Armazenamento

SATA 1 TB 5400 rpm
Dropbox1
Gravador de DVD SuperMulti

Webcam

Câmara Web VGA (frontal) com microfone digital integrado

Comunicação

Ethernet LAN Base-T 10/100 integrada; Combo 802.11b/g/n (1x1) e Bluetooth® 4.0 (compatível com Miracast)

De fácil utilização

Ranhura de bloqueio Kensington MicroSaver; Palavra-passe de ligação; Aceita dispositivos de bloqueio de segurança de terceiros

Ecrã

HD+ BrightView com retroiluminação WLED de 43,9 cm (17,3 pol.) na diagonal (1600 x 900)

Video

Placa gráfica AMD Radeon R4

Som

DTS Studio Sound™ com 2 altifalantes

Teclado

Teclado tipo ilha de tamanho completo com teclado numérico integrado; HP Imagepad com suporte de gestos multi-toque

Portas

1 HDMI; 1 combinação auscultadores/microfone; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 RJ-45
1 leitor de cartões multimédia SD multi-formato

Tipo de Bateria

Iões de lítio 4 células, 41 Wh; Bateria substituível pelo utilizador

Alimentação

Transformador de alimentação CA de 45 W

Cor do Produto

Preto; Design de textura linear

Apps HP

HP Games by WildTangent; HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Software

Evernote; Netflix; Skype

Serviço e Suporte

McAfee LiveSafe™2

Informação adicional

P/N: K3D36EA #AB9
UPC/EAN code: 889894397430

Peso

2,82 kg; Embalado: 3,4 kg; O peso varia de acordo com a configuração

Dimensões

41,95 x 27,9 x 2,77 cm; Embalado: 55 x 34,5 x 7,6 cm; As dimensões variam de acordo com a configuração

Conformidade com standards de
eficiência energética

Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver

Garantia

Serviço de peças, mão-de-obra e recolha e devolução, 2 anos
Pode alargar a cobertura da garantia do seu produto para abranger até 3 anos, no total; para obter mais informações:
www.hp.com/pt/extensao-de-garantia

25 GB de armazenamento online gratuito durante seis meses a partir da data de registo. Para todos os detalhes e termos de utilização, incluindo políticas de cancelamento, visite o Web site em www.dropbox.com.
Necessário serviço de Internet, não incluído. 2 Oferta da versão de demonstração de 30 dias do McAfee LiveSafe (requer acesso à Internet. Primeiros 30 dias incluídos. Para atualizações posteriores, é necessária a
subscrição.)
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Acessórios e serviços compatíveis*
* Não incluído.

Mochila para
notebook da HP
17,3 pol.
F8T76AA

Rato sem fios HP
X3000 Vermelho
brilhante
N4G65AA

3 anos, recolha e
devolução
U1PS4E
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