Folha de Dados

HP Pavilion Notebook 15-cw0009np
Um portátil leve e incrivelmente fino e elegante para o
desempenho.

Expresse-se mais do que nunca com este portátil elegante e potente, criado a pensar em si. Suficientemente fino para
o acompanhar para qualquer lado, e suficientemente potente para encarar qualquer dia.

Faça mais

Execute todas as suas atividades de
forma mais fácil e rápida do que
antes, com o mais recente
processador e gráficos avançados.
Veja vídeos, edite fotografias e
ligue-se à família e amigos, com a
potência de que necessita para
concluir facilmente as suas tarefas.1

Compacto. Fino. Elegante.

Um acabamento metálico suave
confere a este portátil um visual
polido e elegante. Desde o teclado
inclinável ao novo design com
moldura reduzida, todos os detalhes
foram criados para fundir na
perfeição conforto e estilo.

Uma experiência de áudio
verdadeiramente potente

Com dois altifalantes HP, HP Audio
Boost e tecnologia B&O PLAY,
desfrute de uma experiência de áudio
rica e envolvente. Desfrute e deixe-se
envolver pelo som.

A autonomia da bateria dependerá de vários fatores, incluindo o modelo do produto, a configuração, as aplicações carregadas, as funcionalidades, a utilização, o funcionamento sem fios e as definições de gestão de
energia. A capacidade máxima da pilha/bateria diminui naturalmente ao longo do tempo com a utilização. Para saber mais informações, aceda a https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.
1
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Características
_
_
_
_
_

Ecrã de margens reduzidas
Ao incorporar um ecrã de maiores dimensões numa estrutura mais
pequena, esta moldura ultra-fina e praticamente invisível revoluciona a
aparência do seu monitor com um design funcional e elegante.
Uma experiência de áudio verdadeiramente poderosa
Com dois altifalantes HP e áudio aperfeiçoado em colaboração com os
especialistas da B&O PLAY, poderá desfrutar de uma experiência sonora
rica e envolvente. Desfrute e deixe-se envolver pelo som.
USB-C™
Transfira dados a elevadas velocidades de ou para o seu dispositivo de
armazenamento externo através desta porta USB-C™. Além disso, é
reversível, para que nunca tenha de se preocupar com a ligação virada do
avesso.18,19

_

Leitor de cartões SD e microSD
Basta inserir um cartão SD ou microSD e expandir o armazenamento do
seu dispositivo para mais filmes, fotografias e músicas ou aceder
facilmente a qualquer conteúdo que tenha armazenado num cartão
existente.
_

Armazenamento na nuvem dropbox
Armazene e sincronize o seu conteúdo online com a Dropbox. Obtenha 25
GB de armazenamento durante 1 ano para aceder, gerir e partilhar as suas
fotografias, músicas e ficheiros a partir de qualquer local com acesso à
Internet.20
_

Versão de teste de 30 dias do McAfee LiveSafe
Proteja o seu sistema operativo com uma subscrição McAfee LiveSafe de
30 dias gratuita.21

A velocidade de transferência poderá variar. Todas as especificações de desempenho representam as especificações típicas apresentadas pelos fabricantes dos componentes utilizados nos produtos da HP; o
desempenho real poderá ser superior ou inferior.
19
USB Type-C™ e USB-C™ são marcas comerciais da USB Implementers Forum.
20
25 GB de armazenamento online gratuito durante 1 ano a partir da data de registo. Para consultar todos os detalhes e termos de utilização, incluindo políticas de cancelamento, aceda a www.dropbox.com. Requer um
serviço de Internet, não incluído.
21
Proteja o seu sistema operativo com uma subscrição McAfee LiveSafe de 30 dias gratuita.
18
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Especificações
Desempenho

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processador
AMD Ryzen™ 5 PRO 2500 Quad-Core (2 GHz de frequência base, até 3,6 GHz de
frequência burst, 6 MB de cache)6,7
Família de processadores: Processador AMD Ryzen™ 5
Memória
SDRAM DDR4-2400 de 8 GB (2 x 4 GB)
Velocidades de transferência que atingem até 2400 MT/s
Armazenamento
SATA 1 TB 5400 rpm
SSD 128 GB M.2
Dropbox1
Gráficos
Integrada AMD Radeon™ Vega 8 Graphics
Áudio
Bang & Olufsen, 2 altifalantes, HP Audio Boost
Ecrã
Ecrã HD SVA antirreflexo com retroiluminação WLED e margens reduzidas de 39,6 cm
(15,6 pol.) na diagonal (1366 x 768)
Energia/Alimentação
Transformador de alimentação CA de 45 W
Tipo de Bateria
Iões de lítio de 3 células, 41 Wh
Suporta tecnologia de carregamento rápido da bateria: aproximadamente 50% em 45
minutos5
Vida útil da bateria
Até 10 horas de duração estimada da bateria3
_

Conectividade

Interface de rede
LAN GbE 10/100/1000 Integrada
Conectividade sem fios
Adaptador combinado RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) com Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2
(compatível com Miracast; suporte MU-MIMO)
Portas
1 Porta USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (transferência de dados até 5 Gb/s, fornecimento de
energia, DisplayPort™ 1.2, tecnologia HP Sleep and Charge); 2 Portas USB 3.1 Gen 1 (1
tecnologia HP Sleep and Charge); 1 Porta HDMI 1.4; 1 Porta RJ-45; 1 Tomada
combinada para auscultadores/microfone
1 leitor de cartões multimédia SD multi-formato
Webcam
Câmara HP Wide Vision HD com microfone digital de matriz dupla integrado

Design

Cor do Produto
Capa em prateado mineral, base e moldura do teclado em prateado natural; Cobertura
com acabamento jateado, base e moldura do teclado em mate
_

Software

Apps HP
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart
Software
Netflix; 1 mês de avaliação para novos clientes do Microsoft Office 365
Serviço e Suporte
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informações adicionais

Referência
P/N: 4KC01EA #AB9
UPC/EAN code: 192545807401
Conformidade com standards de eficiência energética
Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver
Peso
1,92 kg
Dimensões
36,16 x 24,56 x 1,79 cm
Garantia
Serviço de peças, mão de obra e recolha e devolução (limitado a 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
Teclado
Teclado de tamanho completo, tipo ilha retroiluminado com teclado numérico
HP Imagepad com suporte de gestos multi-toque
Gestão de Segurança
Suporte para cabo de segurança Kensington NanoSaver™
Sensores
Acelerómetro

Acessórios recomendados*

Serviços de garantia*

* Não incluído.
Mochila HP Classic
de 39,62 cm (15,6
pol.)
1FK05AA

Auscultadores
Estéreo HP H2800
(Preto com Ouro
Seda)
2AP94AA

Rato sem fios HP
Z3700 (Gold)
X7Q43AA

3 anos, recolha e
devolução
UM945E

1 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.)3 Vida útil da bateria com o Windows 10 estimada com base em testes de desempenho Windows 10 / MobileMark® 2014. 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
www.bapco.com para obter mais informações.5 Recarrega até 50% da bateria em 45 minutos quando o sistema está desligado (utilizando o comando "Encerrar"). Recomendado para utilização com o adaptador HP fornecido com o portátil, e não recomendado com um carregador de bateria
de menor capacidade. Após o carregamento ter atingido 50% de capacidade, a velocidade de carregamento volta à velocidade normal. O tempo de carregamento poderá variar +/-10% devido à tolerância do sistema. Disponível em determinados modelos HP ENVY, HP OMEN e HP Pavilion.

Aceda a http://store.hp.com para consultar uma lista completa das funcionalidades do produto.6 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. O desempenho e a frequência do relógio irão variar em função da carga de trabalho de aplicações e das suas configurações de hardware e software. A numeração da AMD não é uma medição de velocidade de relógio. AMD e Radeon são marcas comerciais
registadas da Advanced Micro Devices, Inc.7 O desempenho de aceleração de frequência varia em função do hardware, software e configuração geral do sistema.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informação apresentada está sujeita a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias de produtos e serviços da HP encontram-se definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses
produtos e serviços. Nada do aqui apresentado deverá ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não é responsável por erros ou omissões técnicos ou editoriais aqui apresentados. 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. 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.
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