ERROR REPORT

WARNING
HP All-in-One - 20-c402np

The following errors have been detected:
Chunk proddes_overview_extended is not translated
Chunk ksp_01_suppt_01_long is not translated
Chunk ksp_03_suppt_01_long is not translated
Chunk processorname is not translated
Chunk graphicseg_01card_01 is not translated
Chunk audiofeat is not translated
Chunk displaymet is not translated
Chunk keyboard is not translated
Chunk pntgdevice is not translated
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HP All-in-One PC 20-c402np
Recriado. Fiável. Pronto para si.
Whether your family is looking to surf, stream or tackle that next big assignment, this budget friendly All-in-One has
been redesigned to give everyone what they need. A splash of color and reliable, trusted performance make this the
perfect living room go-to.

Potência para o dia a dia

The latest processors1, plenty of
storage and a range of IPS display
sizes power your content and give the
whole family an awesome view. Now
everyone can get connected without
slowing down.

Qualidade em que todos podem
confiar

Com mais de 100 testes2, pode
confiar no seu All-in-One HP para
ajudar a sua família em todos os
trabalhos de casa, projetos escolares
e sessões de cinema que duram o dia
todo.

Personalidade impressionante

A little bit of color can really bring a
whole room to life, so we redesigned
our All-in-One with a new, stylish
stand design and a colorful ripple
pattern.

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. 2 Os resultados do teste HP Total Test Process não
constituem uma garantia de desempenho futuro sob estas condições de teste. Quaisquer danos ocorridos no âmbito do teste HP Total Test Process ou quaisquer danos acidentais requerem o HP Care Pack de proteção
contra danos acidentais opcional.
1
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Características
Windows 10
Alcance grandes coisas com confiança, com a sensação de familiaridade do
Windows, apenas melhorado.
_

Processador Intel® Celeron™ (dual-core)
A combinação perfeita de desempenho, consumo de energia e preço ajuda
o seu dispositivo a funcionar de forma contínua e fiável com dois núcleos
de processamento para executar todas as suas tarefas.
_

802.11a/c (1x1) com WLAN e Bluetooth® 4.2
Mantenha-se ligado através de Wi-Fi e acessórios de Bluetooth® com a
tecnologia sem fios.
_

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.

Comunicação cara a cara a partir de qualquer lugar
Desfrute dos detalhes nítidos e da clareza das videochamadas com a sua
família ou em chamadas de conferência profissionais. Com uma excelente
câmara Web, nunca foi tão fácil manter-se em contacto e concluir o seu
trabalho.
Conector USB 2.0
Graças ao conector USB 2.0 clássico, não são necessários adaptadores.
Ligue facilmente qualquer um dos seus periféricos USB existentes sem ter
de pagar mais por dongles desnecessários.
Conector USB 3.0
Graças ao conector USB 3.0 de tamanho completo, não são necessários
adaptadores. Ligue facilmente qualquer um dos seus periféricos USB
existentes sem ter de pagar mais por dongles desnecessários.
_
_
_

_

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.

Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores, software ou BIOS atualizados de aquisição em separado para
tirar todo o partido da funcionalidade do Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente e as atualizações estão sempre ativas. Podem ser aplicadas taxas do fornecedor de serviços de Internet e podem ser
necessários requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo. Consulte http://www.microsoft.com.
4
É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet. 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.
5
As velocidades reais podem variar. Não copie materiais protegidos por direitos de autor.
3
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Especificações
Desempenho

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processador
Intel® Celeron® J4005 (2 GHz base frequency, up to 2.7 GHz burst frequency, 4 MB
cache, 2 cores)
Família de processadores: Processador Intel® Celeron®
Memória
SDRAM DDR4-2400 de 4 GB (1 x 4 GB); Total de ranhuras: 2 SODIMM
Velocidades de transferência que atingem até 2400 MT/s
Armazenamento
SATA 500 GB 7200 rpm
Gravador de dvd
Dropbox1
Gráficos
Integrada: Intel® UHD Graphics 600;
Áudio
DTS Studio Sound™, dual 2 W speakers
Ecrã
49.53 cm (19.5") diagonal FHD VA anti-glare WLED-backlit (1920 x 1080)
Energia/Alimentação
Adaptador de CA (65 W) externo;
_

Conectividade

Interface de rede
LAN GbE 10/100/1000 Integrada
Conectividade sem fios
Adaptador combinado 802.11a/b/g/n/ac (1x1) com Bluetooth® 4.2
Portas
Traseira: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 combo de auscultadores/microfone
Leitor de cartões de memória 3 em 1
Conectores de video
1 saída HDMI 1.4
Webcam
Webcam HP com microfone digital de matriz dupla

Design

Cor do Produto
Branco neve
_

Software

Apps HP
HP Audio Switch; 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: 4MG43EA #AB9
UPC/EAN code: 192545828109
Conformidade com standards de eficiência energética
Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver
Peso
4,4 kg; Embalado: 6,92 kg
Dimensões
49,5 x 18,4 x 37 cm; Embalado: 59,4 x 22,7 x 47,6 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
USB white wired Windows 8 keyboard
USB white wired optical mouse

Serviços de garantia*
3 anos,
recolha e
devolução
UM917E

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. Não estão disponíveis todas as funcionalidades em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem necessitar de
atualização e/ou de hardware, controladores, software adquiridos em separado ou de atualização do BIOS para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, o que está sempre ativado. Poderão aplicar-se taxas de ISP e poderão aplicar-se
requisitos adicionais para atualizações com o passar do tempo. 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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