Folha de Dados

HP Stream Notebook
13-c102np

Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Software - Produtividade

Office 365 Personal 1-year1

Processador

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

Memória

SDRAM DDR3L de 2 GB (integrada)

Armazenamento

32 GB eMMC
Dropbox; OneDrive de 1 TB (incluindo 1 ano de assinatura)2

Webcam

Câmara Web HP TrueVision HD (frontal) com microfone digital de matriz dupla integrado

Comunicação

Combinação 802.11b/g/n (1x1) e Bluetooth® 4.0

Ecrã

Ecrã HD com retroiluminação WLED de 33,8 cm (13,3 pol.) na diagonal (1366 x 768)

Video

Placa gráfica Intel HD

Som

DTS Studio Sound™; Dois altifalantes

Teclado

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

Portas

1 HDMI; 1 combo para auscultadores/microfone; 1 USB 2.0; 1 USB 3.0
Leitor de cartões multimédia microSD

Tipo de Bateria

Prismática de iões de lítio de 3 células, 37 Wh

Alimentação

Transformador de alimentação CA de 45 W

Cor do Produto

Púrpura violeta; Design linear carbono com gradação

Apps HP

HP Lounge

Software

Evernote; Netflix; Skype

Serviço e Suporte

McAfee LiveSafe™3

Informação adicional

P/N: P3M92EA #AB9
UPC/EAN code: 889894621269
Fabricado na China

Peso

1,55 kg; Embalado: 1,83 kg; O peso varia de acordo com a configuração

Dimensões

33,32 x 22,9 x 1,95 cm; Embalado: 47 x 29,4 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

Subscrição de 1 ano do Office 365 Personal incluída. Não se esqueça de ativar dentro de seis meses após a ativação do Windows. O software Office 365 Personal edition não pode ser usado para atividades comerciais,
sem fins lucrativos ou geradoras de rendimentos. 2 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. 3 Oferta da versão de demonstração de 30 dias do McAfee LiveSafe (requer acesso à Internet. Primeiros 30 dias
incluídos. Para atualizações posteriores em tempo real, é necessária uma assinatura.)
1

Acessórios e serviços compatíveis*
* Não incluído.
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