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Mais potência em cada milímetro
Este computador portátil HP ENVY fino segue a
moda. Com um design extremamente fino e
incrivelmente elegante, este portátil oferece a
potência de um PC de elevado desempenho. É
portátil. É perfeito. Será a sua nova obsessão.

O fino tornou-se ainda mais fino
Com apenas 12,9 mm de espessura, um design todo em metal concebido de forma artística e um
impressionante ecrã Full HD ou Quad HD+ opcional1, este portátil extremamente fino foi concebido para
surpreender e superar todas as expetativas.
Concebido para excelência
Os processadores2 Intel® Core™ de 6.ª geração, a SSD3 de até 512 GB e várias portas aliam-se ao
desempenho e à espessura incríveis.
Não se deixe iludir pelo tamanho. Esta obra de arte leve está equipada com uma bateria de elevada
autonomia que oferece uma produtividade ininterrupta de até 10 horas.4

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.17

É necessário conteúdo de alta definição total (FHD) para visualizar imagens em alta definição total. O ecrã Quad HD+ (3200 x 1800) é opcional e vendido separadamente. É necessário conteúdo de alta definição Quad
(QHD) para visualizar imagens em alta definição Quad. 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. É necessário um sistema de computação de 64 bits. O desempenho irá variar em função das suas configurações de hardware e software. A numeração Intel não
reflete uma medição de desempenho superior. Intel e Core são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e noutros países. 3 Para discos rígidos, GB = mil milhões de bytes. A capacidade real formatada é inferior.
Até 35 GB do disco rígido são reservados para o software de recuperação do sistema. 4 A vida útil da bateria depende de vários fatores, incluindo o modelo do produto, configuração, aplicações carregadas,
funcionalidades, utilização, funcionamento sem fios e definições da gestão de energia. A capacidade máxima da bateria irá diminuir naturalmente com a utilização ao longo do tempo. Visite http://www.bapco.com para
obter mais informações. 17 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® Core™ i5-6200U (2,3 GHz, até 2,8 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos)
Família de processadores: Processador Intel® Core™ de 6.ª geração i5

Memória

SDRAM DDR3L-1600 de 8 GB (integrada)

Armazenamento

SSD 128 GB M.2
Dropbox1

Webcam

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

Comunicação

Combo 802.11b/g/n (1x1) 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

FHD IPS antirreflexo com retroiluminação WLED de 33,8 cm (13,3 pol.) na diagonal (1920 x 1080)

Video

Placa gráfica Intel® HD 520

Som

Bang & Olufsen; Dois altifalantes

Teclado

Tamanho completo tipo ilha retroiluminado; TouchPad com suporte de gestos multi-toque

Portas

1 HDMI; 1 combo de auscultadores/microfone; 3 USB 3.0 (1 HP USB Boost)
1 leitor de cartões multimédia SD multi-formato

Tipo de Bateria

Polímero de iões de lítio de 3 células, 45 Wh

Alimentação

Transformador de alimentação CA de 45 W

Cor do Produto

Capa prata natural, alumínio

Apps HP

HP Lounge; HP SimplePass

Software

Evernote; Skype

Serviço e Suporte

McAfee LiveSafe™2

Informação adicional

P/N: F1Y09EA #AB9
UPC/EAN code: 190780071441

Peso

1.36 kg; O peso varia de acordo com a configuração

Dimensões

32,65 x 22,6 x 1,29 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 12 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. 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.

Capa de
cabedal HP de
13,3 pol.
F3W21AA

Rato Bluetooth
HP Z8000
H6J32AA

Rato sem fios
HP Z3200
Prateado
natural
N4G84AA

3 anos, recolha e
devolução
UM946E
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