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HP Stream Laptop PC 14-cb055np
Completamente ligado. Incrivelmente produtivo.
Concebido para uma vida sempre ligada, este portátil ágil permite-lhe alternar facilmente entre trabalhos de casa e os
seus programas favoritos. Com o seu design portátil, bateria de elevada autonomia e uma antena Wi-Fi potente, este
portátil oferece produtividade essencial e funcionalidades desejadas, sem nunca comprometer a sua velocidade.

Ligue-se facilmente

A antena Wi-Fi 802.11 ac 2x2 melhorada1 oferece
uma ligação à Internet mais forte e mais fiável do que
antes e, com até 10 horas de autonomia de bateria,2
desfrutará de streaming melhorado, de
transferências rápidas e de uma experiência de
navegação na Internet fluida todo o dia.

Windows 10 em Modo S e Office 365 Pessoal
incluídos
Experimente o Windows mais seguro de sempre,
aperfeiçoado para oferecer segurança reforçada e
desempenho excecional.3 Acrescente-lhe o acesso
completo a Microsoft Excel, Word, PowerPoint,
OneNote, Access e 1 TB de armazenamento OneDrive
durante 1 ano, para maior produtividade.4

Portátil e elegante
Com um design fino e leve e cores arrojadas e
brilhantes, este portátil não foi criado para estar
sempre na mesma secretária. É fácil de levar para
todo o lado, e exibe uma cor vibrante para um aspeto
exclusivamente pessoal.

1 É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet. A disponibilidade de pontos de acesso públicos sem fios é limitada. As especificações de WLAN 802.11ac são especificações previstas e não finais. Se as

especificações finais forem diferentes das especificações previstas, tal poderá afetar a capacidade de comunicação do portátil com outros dispositivos WLAN 802.11ac.
2 A autonomia da bateria foi testada pela HP utilizando a reprodução contínua de vídeo em FHD, resolução de 1080p (1920 x 1080), luminosidade de 150 nits, volume de som do sistema a 17%, volume de som do leitor a
100%, reprodução no modo de ecrã inteiro a partir do armazenamento local, auscultadores ligados, ligação sem fios ativada, mas não conectada. A autonomia da bateria varia consoante a configuração, e a capacidade
máxima diminui naturalmente ao longo do tempo e com a utilização.
3 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas poderão necessitar de hardware, controladores e software atualizados e/ou adquiridos em separado ou de
atualização do BIOS para tirar o máximo partido das funcionalidades do Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, uma funcionalidade que está sempre ativada. Poderão ser aplicadas taxas de fornecedor
de serviços de Internet e requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo. Consulte http://www.microsoft.com. O Windows 10 em Modo S funciona exclusivamente com aplicações da Microsoft Store em
Windows. Determinadas configurações de fábrica, funcionalidades e aplicações não podem ser alteradas. Alguns acessórios e aplicações compatíveis com Windows 10 poderão não funcionar (incluindo alguns antivírus,
PDF Writers, utilitários de controladores e aplicações de acessibilidade), e o desempenho poderá variar, mesmo se mudar para a configuração Windows 10 Home (poderá ser aplicada uma taxa). Não é possível reverter
para o Windows 10 em Modo S. Saiba mais em Windows.com/Windows10SFAQ.
4 A oferta de armazenamento na nuvem OneDrive encontra-se disponível apenas com a subscrição incluída do Office 365 Pessoal, durante um período de tempo limitado. Para saber mais informações, aceda a
http://onedrive.com/windowsoffer.
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Características
Windows 10
Alcance grandes feitos com confiança, com a sensação de familiaridade do
Windows, mas desta vez melhorado.
Ecrã de alta definição
Veja o seu mundo digital de uma forma totalmente nova. Desfrute de filmes
e fotografias com uma incrível qualidade de imagem e detalhes em alta
definição com 1 milhão de pixéis.
Opções de RAM
A RAM é essencial para o processamento simultâneo de várias tarefas e para
a execução de programas exigentes como softwares de edição de vídeo e
jogos. Quanto mais RAM escolher, melhor o desempenho de que poderá
desfrutar.

Conector USB 2.0
Com a ligação USB mais popular do mundo, poderá facilmente ligar-se a
qualquer um dos seus dispositivos USB existentes sem preocupar-se com a
compatibilidade.
Conector USB 3.0
Com a ligação USB mais popular do mundo, poderá facilmente ligar-se a
qualquer um dos seus dispositivos USB existentes e desfrutar de velocidades
de transferência de dados 10x mais rápidas do que USB 2.0.
Dois altifalantes frontais
Aumente o volume da sua música, filme ou jogo favorito. Quando o áudio
está direcionado para si, nada interfere consigo e o seu entretenimento.

Escolha a sua cor
Personalize o seu PC com cores à sua escolha, para um estilo que combina
consigo.18

DTS Studio Sound™
Melhore a sua experiência de áudio para todos os seus jogos, vídeos e
músicas. Desfrute de graves profundos e de diálogo nítido com o volume no
máximo sem qualquer distorção.

Design elegante
Transporte facilmente este fino e leve PC de divisão para divisão ou em
viagem. Quando o seu PC o acompanha onde quer que vá, nunca foi tão fácil
manter-se produtivo e entretido.

Câmara Web HP
Com uma excelente câmara Web, nunca foi tão fácil manter-se em contacto e
concluir o seu trabalho. Realize videochamadas com a família, com uma
qualidade incrivelmente nítida.19

3 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.
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Especificações
Desempenho

Design

Sistemaoperativo

Cor do Produto

Processador

Branco neve
Padrão de ranhuras lineares

Windows 10 Home in S mode
Intel® Celeron® N3060 (frequência base de 1,6 GHz, até 2,48 GHz de frequência de impulsos,
2 MB de cache, 2 núcleos)
Família de processadores: Processador Intel® Celeron® 6,7

Software

Memória

HP Audio Switch; HP JumpStart

SDRAM DDR3L-1600 de 4 GB (1 x 4 GB)
Velocidades de transferência que atingem até 1600 MT/s.

Software

Armazenamento

Serviço e suporte

64 GB eMMC
OneDrive de 1 TB (inclui 1 ano de assinatura)1

Apps HP
Netflix; Office 365 Personal 1-year
McAfee LiveSafe™ 2

Gráficos

Informações adicionais

Integrada: Placa gráfica Intel® HD 400;

Referência

Áudio
DTS Studio Sound™; Dois altifalantes

P/N: 3RN70EA #AB9
UPC/EAN code: 193015184909

Ecrã

Conformidade com standards de eficiência energética

HD SVA BrightView com retroiluminação WLED de 35,6 cm (14 pol.) na diagonal (1366 x 768) Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver

Energia/Alimentação
Transformador de alimentação CA de 45 W;

Tipo de bateria
Iões de lítio de 3 células, 41 Wh;

Conectividade
Conectividade sem fios
Combo Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2
Compatível com Miracast

Portas

Peso
1,44 kg;

Dimensões
33,7 x 22,6 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
HP Imagepad com suporte de gestos multi-toque

1 HDMI; 1 combo de auscultadores/microfone; 1 USB 2.0; 2 USB 3.1
1 leitor de cartões multimédia SD multi-formato

Webcam
WebCam HP com microfone digital integrado

Gestão de segurança
Ranhura de bloqueio Kensington MicroSaver®; Palavra-passe de ligação; Compatível com
dispositivos de bloqueio de segurança de terceiros; Suporte para Trusted Platform Module
(TPM)

Serviços de garantia*
3 anos, recolha e devolução
U1PS4E

1
A oferta de armazenamento na nuvem OneDrive encontra-se disponível apenas com a subscrição incluída do Office 365 Pessoal, durante um período de tempo limitado. Para saber mais informações, aceda a http://onedrive.com/windowsoffer.
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.
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.
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