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A sua nova preferência
Conquiste o seu dia com o
armazenamento expandido, o
processador Intel® ou AMD e a
fiabilidade testada deste Desktop HP
redesenhado. Encontrar um Desktop
acessível e completa de que necessita
e da marca em que confia acabou de
se tornar mais fácil.

Construído para durar
Se está à procura de um computador de secretária fiável e com um desempenho incansável, a HP tem a
solução. Cada Desktop foi submetido a mais de 100 testes, garantindo a sua fiabilidade comprovada.
Nomes que conhece. Desempenho no qual pode confiar.
Dos processadores Intel® ou AMD até ao Windows 10, estes Desktops HP estão equipadas com tecnologia
fiável e comprovada de marcas de confiança.1
Cyberlink PowerDirector e Power Media Player incluídos
Quer esteja a editar vídeos com qualidade profissional ou simplesmente a ver o seu DVD favorito, o
poderoso software oferece-lhe todas as ferramentas de que necessita.
HP Lounge, fique mais perto dos Artistas que adora.
Com acesso ilimitado a música e conteúdos exclusivos para clientes HP, não perca tempo a procurar: os
conteúdos vêm até si.2

Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows 10. Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores, software ou BIOS atualizados e/ou adquiridos
separadamente para usufruir de todas as funcionalidades do Windows 10. O Windows 10 é atualizado automaticamente, uma funcionalidade que está sempre ativada. Podem ser aplicadas taxas de fornecedor de
serviços de Internet e poderão existir requisitos adicionais ao longo do tempo para as atualizações. Visite http://www.microsoft.com. 2 Acesso gratuito e ilimitado ao portfólio da Universal Music durante 12 meses para
clientes HP. Requer acesso à Internet.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Processador

Intel® Celeron® J3060 (1,6 GHz, até 2,48 GHz, 2 MB de cache, 2 núcleos)
Família de processadores: Processador Intel® Celeron®

Memória

SDRAM DDR3L-1600 de 4 GB (1 x 4 GB); Total de ranhuras: 2 DIMM

Armazenamento

SATA 1 TB 7200 rpm; Gravador DVD SuperMulti de gaveta fina
Dropbox1

Ecrã

Monitores LCD vendidos separadamente. Para mais informações, visite www.hp.com/eur/home-monitors.

Interface de rede

LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 Integrada

Conectividade sem fios

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

Video

Integrado: Intel® HD Graphics
1 VGA; 1 HDMI

Som

DTS Studio Sound™

Acessórios incluídos

Teclado USB preto; Rato óptico USB

Portas

4 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 combo para auscultadores/microfone; 1 entrada de áudio; 1 saída de áudio; 1 entrada para microfone; 1 M.2; Leitor de
cartões de memória 3 em 1; Baías para unidades externas: Uma ocupada; Baías para unidades internas: Uma ocupada

Alimentação

Transformador de alimentação CA de 90 W

Apps HP

HP Lounge

Software

CyberLink PowerDirector; CyberLink Power Media Player; Netflix

Serviço e Suporte

McAfee LiveSafe™ 2

Informação adicional

P/N: W3D18EA #AB9
UPC/EAN code: 889899776223

Peso

5,7 kg; Embalado: 7,29 kg

Dimensões

32 x 16,3 x 32,3 cm; Embalado: 49 x 23,5 x 41,4 cm

Cor do Produto

Jack Black

Conformidade com standards de
eficiência energética

Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver

País de Origem

Fabricado na China

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 um ano 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. É
necessário um 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.

Webcam HP HD
4310
H2W19AA

Sistema de
altifalantes HP
2.0 S5000
Preto
K7S75AA

Auscultadores
com fios HP
H3100 pretos
T3U77AA

3 anos, recolha e devolução
UM917E

O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © 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. Microsoft, Windows e o Logotipo Windows são marcas comerciais registadas nos
E.U.A da Microsoft Corporation. Bluetooth é uma marca comercial, propriedade do titular e utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel e Core são marcas
comerciais da Intel Corporation nos E.U.A. e outros países. ENERGY STAR é uma marca registada do governo dos E.U.A. Todas as outras marcas comerciais são
propriedade dos seus respetivos proprietários. Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem
necessitar de hardware, controladores e software atualizados e/ou adquiridos separadamente ou uma atualização do BIOS para tirar todo o partido da funcionalidade do
Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, uma funcionalidade que está sempre ativada. Podem ser aplicadas taxas de fornecedor de serviços de Internet e
poderão existir requisitos adicionais ao longo do tempo para as atualizações. Visite http://www.microsoft.com.

