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Pense fora da secretária
As grandes ideias nem sempre surgem quando
está sentado na sua secretária. Liberte-se e
desfrute da vista da sua varanda ou sente-se
confortavelmente no sofá com o ecrã
impressionante deste portátil ENVY e a potência
semelhante a um computador de secretária.

Grande na potência. Grande no armazenamento.
Desde a velocidade fantástica do avançado processador Intel® até ao armazenamento brutal disponível
com duas unidades de disco rígido opcionais, tudo neste portátil foi amplificado.
Uma experiência de áudio verdadeiramente rica
O som Bang & Olufsen de última geração transforma o seu PC num palco onde o entretenimento ganha
vida e o som envolve-o numa experiência única. Concebido para uma experiência de áudio perfeita num
PC.
Maior ecrã. Maior liberdade.
A criatividade não tem limites - porquê limitar-se a um determinado espaço? Crie facilmente no ecrã Full
HD de 43,9 cm (17 pol.) na diagonal a partir de qualquer lugar da casa.1
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.2

1

Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens de alta definição. 2 Acesso ilimitado e gratuito ao portfolio da Universal Music, por 12 meses. É necessário o acesso à Internet.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Processador

Intel® Core™ i7-6700HQ com placa gráfica Intel® HD 530 (2,6 GHz, até 3,5 GHz, 6 MB de cache, 4 núcleos)
Família de processadores: Processador Intel® Core™ i7

Chipset

Intel HM170

Memória

SDRAM DDR3L de 16 GB (2 x 8 GB)

Armazenamento

SSD de 512 GB M.2
Dropbox1
Gravador de DVD SuperMulti

Webcam

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

Sensores

Acelerómetro

Comunicação

LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 Integrada; Combo 802.11a/b/g/n/ac (2x2) e Bluetooth® 4.0 (compatível com Miracast)

De fácil utilização

Leitor de impressões digitais HP SimplePass; Ranhura de bloqueio Kensington MicroSaver; Palavra-passe de ligação; Compatível com dispositivos
de bloqueio de segurança de terceiros; Trusted Platform Module (TPM)

Ecrã

Ecrã FHD IPS antirreflexo com retroiluminação WLED de 43,9 cm (17,3 pol.) na diagonal (1920 x 1080)

Video

NVIDIA GeForce GTX 950M (DDR3L dedicada de 4 GB)

Som

Bang & Olufsen com 4 altifalantes e 1 subwoofer

Teclado

Tamanho completo, tipo ilha retroiluminado com teclado numérico; HP Imagepad com suporte de gestos multi-toque

Portas

1 HDMI; 1 combinação auscultadores/microfone; 4 USB 3.0 (1 HP USB Boost); 1 RJ-45
1 leitor de cartões multimédia SD multi-formato

Tipo de Bateria

Iões de lítio 6 células 62 Wh; Bateria substituível pelo utilizador

Alimentação

Transformador de alimentação CA de 120 W

Cor do Produto

Capa prata natural, alumínio; Carbono linear

Apps HP

HP Lounge; HP SimplePass

Software

Evernote; Netflix; Skype

Serviço e Suporte

McAfee LiveSafe™2

Informação adicional

P/N: P3L99EA #AB9
UPC/EAN code: 889894510082

Peso

2,82 kg; Embalado: 3,95 kg; O peso varia de acordo com a configuração

Dimensões

41,5 x 28,13 x 2,93 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.)
1

Acessórios e serviços compatíveis*
* Não incluído.

Sistema de
altifalantes HP
2.1 S7000
Branco
K7S76AA

Bolsa de
Enchimento pela
Parte Superior de
Valor HP de 45,7
cm (18 pol).
QB683AA

3 anos, recolha e
devolução
UM946E
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