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Sente-se e explore
Com desempenho para o entretenimento e produtividade para o trabalho, o PC All-in-One HP Pavilion está preparado
para tudo. Do ecrã de moldura fina ao design incrivelmente moderno, veja os seus programas favoritos num elegante e
potente PC.

Design minimalista. Expressão de
excelência.

Impressionante em qualquer
ambiente, o PC All-in-One HP Pavilion
foi concebido para fundir o design e a
funcionalidade na perfeição. O seu
design fino e moderno permite
poupar espaço na sua secretária,
enquanto a câmara retrátil zela pela
privacidade da sua família.
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Uma sensação de entretenimento

Relaxe e desfrute de uma experiência
de entretenimento cativante. Melhore
a qualidade dos conteúdos
multimédia, da conversação por
vídeo e das fotografias com um ecrã
FHD IPS de moldura fina e altifalantes
revestidos com tecido e
aperfeiçoados pela B&O PLAY.1

Conteúdo de alta definição total (FHD) necessário para visualizar imagens FHD.

Encare facilmente o seu dia

Com os mais recentes processadores
e armazenamento massivo, pode
fazer de tudo, desde pagar as suas
contas a planear as suas férias – as
possibilidades são infinitas.

Folha de Dados

HP Pavilion 24 All-in-One PC 24-r105np

Características
Windows 10
Alcance grandes coisas com confiança, com a sensação de familiaridade do
Windows, apenas melhorado.
_

Ecrã Full HD IPS
Desfrute de imagens nítidas a partir de qualquer ângulo. Com amplos
ângulos de visualização de 178º e uma vibrante resolução de 1920 x 1080,
desfrutará sempre de uma incrível experiência de visualização dos seus
conteúdos favoritos.
_

Processador Intel® Core™ de 8.ª geração
Atualize o desempenho com uma capacidade de resposta fluida e tempos
de carregamento mais rápidos para desfrutar de uma experiência de PC
excecional. Com capacidade para suportar resolução até 4K, transmita
conteúdo premium ou crie o seu próprio.
_

Ligações sólidas
Nunca se preocupe com uma Internet intermitente e com ligações fracas.
Mantenha-se ligado horas a fio ao Wi-Fi e a acessórios Bluetooth® com o
mais recente adaptador de WLAN 802.11a/c (2x2) e Bluetooth® 4.2.
_

Unidade de DVD regravável
Assista e grave DVDs utilizando a unidade ótica integrada.
_

Opções de RAM DDR4
Concebida para funcionar de forma mais eficiente e mais fiável a
velocidades mais rápidas, a memória DDR4 é o futuro da RAM. Com a sua
largura de banda superior, poderá contar com um melhor desempenho em
tudo, desde executar várias tarefas a jogar jogos.

Armazenamento do disco rígido
Não se preocupe em expandir a sua coleção de filmes, músicas e imagens
em formato digital. Com opções de armazenamento de elevada
capacidade, pode guardar tudo e ainda lhe sobra bastante espaço.
Uma experiência de áudio verdadeiramente poderosa
Com dois altifalantes HP e áudio aperfeiçoado em colaboração com os
especialistas da B&O PLAY, desfrute de uma experiência sonora rica e
envolvente. Desfrute e deixe-se envolver pelo som.
Interruptor para ocultar a Câmara de Privacidade HP
Esta inovadora câmara web tem um interruptor concebido para ocultar a
câmara e desativar o vídeo quando não estão em utilização, zelando pela
sua privacidade.
USB-C™
Carregue o seu dispositivo ou transfira até 5 GB de dados, tudo através de
uma única porta USB-C™. Além disso, é reversível, para que nunca tenha de
se preocupar com a ligação virada do avesso.18,19
_

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
_

HP JumpStart
Quando reiniciar o seu PC pela primeira vez, terá acesso a uma orientação
pessoal durante a configuração e a uma visão geral informativa das
funcionalidades do seu PC.
_

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 de
atualização do BIOS para tirar todo o partido das funcionalidades do Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, uma funcionalidade que está sempre ativada. Podem ser aplicadas taxas de ISP e poderão
existir requisitos adicionais ao longo do tempo para as atualizações. Visite http://www.microsoft.com.
3
É necessário conteúdo de alta definição total (FHD) para visualizar imagens FHD.
4
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 variam consoante a carga de trabalho das aplicações e as configurações de hardware e software. A numeração da Intel não é uma medição de desempenho superior.
É necessário conteúdo 4K para visualizar imagens em 4K. O tempo de carregamento do sistema e a capacidade de resposta dependem da configuração do produto.
5
Disponibilidade limitada de pontos públicos de acesso sem fios. As especificações da WLAN 802.11ac são especificações previstas e não finais. Se as especificações finais forem diferentes das especificações previstas,
isso poderá afetar a capacidade de comunicação do portátil com outros dispositivos WLAN 802.11ac. Bluetooth® é uma marca comercial propriedade do titular e utilizada pela HP Inc. sob licença.
6
As velocidades reais poderão variar. Não copie materiais protegidos por direitos de autor.
2
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Especificações
Desempenho

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processador
Intel® Core™ i5-8400T (1,7 GHz de frequência base, até 3,3 GHz com Tecnologia Intel®
Turbo Boost, 9 MB de cache, 6 núcleos)
Família de processadores: Processador Intel® Core™ i5 de 8.ª geração
Chipset
Intel® H370
Memória
SDRAM DDR4-2400 de 8 GB (2 x 4 GB); Total de ranhuras: 2 SODIMM
Velocidades de transferência que atingem até 2400 MT/s
Armazenamento
SATA 1 TB 7200 rpm
Gravador de dvd
Dropbox1
Gráficos
Integrada: Placa gráfica Intel® UHD 630;
Áudio
B&O PLAY, 2 altifalantes (2 W)
Ecrã
Ecrã IPS tátil FHD ZBD de 60,4 cm (23,8 pol.) na diagonal (1920 x 1080)
Energia/Alimentação
Transformador de fonte de alimentação externa de 120 W
_

Conectividade

Interface de rede
LAN GbE 10/100/1000 Integrada
Conectividade sem fios
Combinação 802.11a/b/g/n/ac (2x2) e Bluetooth® 4.2 M.2
Portas
Traseira: 1 Porta USB 3.1 Type-C™; 1 Porta USB 3.1 [carregamento de bateria (1.2)]; 2
Portas USB 2.0
Inferior: 1 Porta USB 3.1
Leitor de cartões de memória 3 em 1
Conectores de video
1 Saída HDMI 1.4; 1 Entrada HDMI 1.4
Webcam
Câmara de privacidade FHD HP com microfone digital de matriz dupla

Design

Cor do Produto
Branco nevão
_

Software

Apps HP
HP Audio Switch; HP Display Control; 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: 4KB63EA #AB9
UPC/EAN code: 192545732963
Conformidade com standards de eficiência energética
Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver
Peso
7,8 kg; Embalado: 10,66 kg
Dimensões
57,2 x 17 x 45,6 cm; Embalado: 53,8 x 23 x 70,5 cm
Garantia
Serviço de peças, mão de obra e recolha e devolução do equipamento (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
Acessórios incluídos
Teclado HP sem fios e com controlo de volume - Branco
Rato óptico sem fios
Funcionalidades
Inclinação: 0° para a frente até 25° para trás

Serviços de garantia*
3 anos,
recolha e
devolução
UM918E

1 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.) 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 Intel não é uma medição de desempenho superior. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, logótipo Intel e o logótipo Intel Inside são marcas comerciais da Intel Corporation nos E.U.A e noutros países. 7 O
desempenho do Intel® Turbo Boost varia em função do hardware, software e configuração geral do sistema. Visite http://www.intel.com/technology/turboboost/ para obter mais informações.

© 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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