
Folha de Dados

HP Spectre Folio 13 Convertible PC 13-
ak0000np
Um PC convertível único em couro. Um PC que se adapta à sua vida e que
o mantém ligado.

A qualidade de fabrico de excelência funde-se com um novo design arrojado e incrível conectividade 4G LTE . Criado a
partir de couro 100% genuíno , este PC inovador excede todos os limites. Trabalhe facilmente nos seus projetos na
posição de portátil ou dobre o ecrã para editar fotografias na posição de tablet. E depois de um longo dia, veja os seus
filmes na posição de conforto ideal. O HP Spectre Folio adapta-se a todas as suas necessidades e redefine a forma como
se liga.

Criado com elegância e couro 100% genuíno.Criado com elegância e couro 100% genuíno.
Criado a partir de couro curtido com cromo, o HP
Spectre Folio apresenta uma qualidade de fabrico de
inspiração artesanal. É a fusão perfeita entre design
intemporal e inovação moderna, que resulta numa
obra de arte icónica e elegante extremamente
desejada.

Design inovador. Um portátil que se adapta à suaDesign inovador. Um portátil que se adapta à sua
vida.vida.
Fino, leve e versátil, o HP Spectre Folio adapta-se
facilmente às suas necessidades. Reveja documentos
e mantenha-se produtivo na posição de portátil, dobre
o ecrã e edite fotografias utilizando a Caneta HP na
posição de tablet, ou deslize o ecrã para a posição
dianteira, perfeita para ver filmes.

19 horas de autonomia de bateria e 4G LTE.19 horas de autonomia de bateria e 4G LTE.
Mantenha-se ligado todo o dia.Mantenha-se ligado todo o dia.
A sua vida atarefada exige tecnologia imparável que o
mantenha produtivo todo o dia. Com até 19 horas  de
autonomia de bateria, pode trabalhar e jogar
arduamente todo o dia, mesmo quando não há ligação
Wi-Fi disponível, graças ao módulo 4G LTE de classe
Gigabit extremamente rápido.

 O teclado exterior e o exterior do produto são 100% couro granulado (a partir de 18/09/2018).
 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.
 O Módulo 4G foi concebido para suportar redes de classe Gigabit LTE, requer a ativação e a aquisição em separado de um contrato de serviços. Verifique a cobertura e a disponibilidade na sua área junto de um fornecedor de

serviços. As velocidades de ligação variam consoante a localização, o ambiente, as condições de rede e outros fatores. As redes Gigabit LTE e 4G LTE não estão disponíveis em todas as regiões.
 O Módulo 4G LTE (Cat. 16) é opcional e tem de ser configurado na fábrica. A plena utilização da funcionalidade deste módulo depende da capacidade técnica dos fornecedores de rede de suportar esta rede e velocidade. É

retrocompatível com redes 3G. O módulo requer a ativação e a aquisição em separado de um contrato de serviços. Verifique a cobertura e a disponibilidade na sua área junto de um fornecedor de serviços. As velocidades de
ligação, carregamento e transferência variam consoante a rede, a localização, o ambiente, as condições de rede e outros fatores. As redes 4G LTE não estão disponíveis em todas as regiões.
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CaracterísticasCaracterísticas

 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 todo o 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 www.windows.com. Algumas funcionalidades, incluindo a Cortana com reconhecimento de voz, tinta digital e Continuum, requerem
hardware mais avançado. Consulte www.windows.com. As aplicações são vendidas em separado.
 A afirmação é baseada em testes internos da HP ao utilizar o software de testes de desempenho CrystalDiskMark. O desempenho é sequencialmente mais rápido (só de leitura) em comparação com unidades de disco rígido

tradicionais de 5400 rpm.
 Recarrega até 50% da bateria em 30 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 alguns modelos de PC HP Spectre 2 em 1 e HP x2. Aceda a http://store.hp.com para consultar uma lista completa das funcionalidades do produto.
 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.

 Algumas funcionalidades, incluindo a Cortana com reconhecimento de voz, tinta digital e Continuum, requerem hardware mais avançado. Consulte www.windows.com. As aplicações são vendidas em separado.
 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.
 As funcionalidades poderão necessitar de software ou outras aplicações de terceiros para fornecer as funcionalidades descritas.
 É necessário conteúdo de alta definição total (FHD) para visualizar imagens FHD.

Windows 10Windows 10
Alcance grandes feitos com confiança, com a sensação de familiaridade do
Windows, mas desta vez ainda melhor. Esteja mais seguro, mais produtivo, e
personalize mais com funcionalidades pré-instaladas e melhorias como o
Windows Hello e a Cortana.

Processador Intel® Core™ de 8.ª geraçãoProcessador 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 uma resolução até 4K, transmita
conteúdo premium ou crie o seu próprio.

Ligações sólidasLigações 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.

Câmara FHD com infravermelhos HP Wide VisionCâmara FHD com infravermelhos HP Wide Vision
Inicie facilmente sessão através do Windows Hello com o sensor de
infravermelhos. Com um amplo ângulo de visualização de 88º, pode realizar
videochamadas com toda a sua família ou grupo de amigos com uma nitidez
impressionante.

Ecrã FHD IPSEcrã FHD 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.

Conector USB 3.0Conector USB 3.0
Com a ligação USB mais popular do mundo, poderá facilmente ligar-se a
qualquer um dos seus dispositivos USB existentes e transferir dados a
velocidades 10 vezes mais rápidas do que USB 2.0.

Armazenamento SSD PCIeArmazenamento SSD PCIe
Disponível com capacidades até 256 GB, o armazenamento flash baseado em
PCIe é até 17x mais rápido do que uma unidade de disco rígido tradicional de
5400 rpm de um portátil.

Opções de RAM DDR4Opções 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.

Teclado com retroiluminaçãoTeclado com retroiluminação
Mantenha-se ligado mesmo em salas com fraca iluminação ou a bordo de
voos noturnos. Pode escrever confortavelmente em diversos ambientes com
um teclado iluminado.

Suporte MU-MIMOSuporte MU-MIMO
Se tem vários dispositivos MU-MIMO em sua casa, o suporte MU-MIMO pode
ser utilizado em combinação com o router MU-MIMO para maximizar o tráfego
de rede, a fim de poder desfrutar de uma experiência online fluida.

Corning® Gorilla® Glass NBT™Corning® Gorilla® Glass NBT™
O vidro Corning® Gorilla® Glass NBT™ resiste a riscos e a outros impactos a que
um ecrã tátil é sujeito ao longo do dia. Proteja-se de impactos acidentais com
uma proteção reforçada e mais duradoura do que a maioria dos ecrãs.

Ecrã de margens reduzidasEcrã 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.

HP Fast ChargeHP Fast Charge
Ninguém gosta de esperar horas para carregar a bateria do seu portátil. Ligue
o seu dispositivo e carregue 50% da bateria em aproximadamente 30
minutos.

Design sem ventoinhaDesign sem ventoinha
O seu PC funciona de forma silenciosa e refrigerada, sem precisar de hardware
barulhento ou aberturas de ventilação inestéticas, graças a um design
inovador sem ventoinha.

HP Audio BoostHP Audio Boost
Leve a sua experiência de áudio para outro nível com a tecnologia de
amplificação inteligente, que produz som alto, nítido e dinâmico.

Câmara FHD com infravermelhos HP Wide VisionCâmara FHD com infravermelhos HP Wide Vision
Inicie facilmente sessão através do Windows Hello com o sensor de
infravermelhos. Com um amplo ângulo de visualização de 88º, pode realizar
videochamadas com toda a sua família ou grupo de amigos com uma nitidez
impressionante.

Teclado com retroiluminação de margem a margemTeclado com retroiluminação de margem a margem
Mantenha-se ligado mesmo em salas com fraca luminosidade ou durante voos
noturnos. Com um teclado de tamanho integral iluminado de margem a
margem, pode escrever confortavelmente em diversos ambientes.

Uma experiência como caneta no papelUma experiência como caneta no papel
Escreva e desenhe naturalmente com traços fluidos e mais precisos. E a
tecnologia de rejeição da palma da mão impede a escrita não intencional e
oferece capacidade de resposta rápida quando escreve.

Windows InkWindows Ink
Dê vida de forma natural aos seus conteúdos, ideias e desenhos com
computação baseada em caneta digital e com o Windows Ink. Anote facilmente
todas as suas ideias no Office ou desenhe numa série de aplicações.
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Especificações

Acessórios recomendados
* Não incluído.

Caneta HP Tilt PenCaneta HP Tilt Pen
2MY21AA

HP ENVY Urban 39.62 cmHP ENVY Urban 39.62 cm
(15.6") Briefcase(15.6") Briefcase
3KJ73AA

Rato HP Spectre 700 comRato HP Spectre 700 com
Bateria Recarregável -Bateria Recarregável -
Prateado TurboPrateado Turbo
3NZ71AA

Serviços de garantia*

3 anos, recolha e devolução3 anos, recolha e devolução
UM946E

 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.
 Oferta da versão de demonstração de 12 meses do McAfee LiveSafe (requer acesso à Internet. Primeiros 12 meses incluídos. Para atualizações posteriores, é necessária a subscrição.)
 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.
 Recarrega até 50% da sua bateria em 30 minutos quando o sistema estiver desligado (utilizando o comando "Encerrar"). Recomendado para utilização com o transformador 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 alguns modelos HP Spectre 2-em-1 e PCs HP x2. Aceda a http://store.hp.com para consultar uma lista completa
das funcionalidades do produto.
 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.

© 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.
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DesempenhoDesempenho
Sistema operativoSistema operativo
Windows 10 Home 64
ProcessadorProcessador
Intel® Core™ i7-8500Y (1,5 GHz de frequência base, até 4,2 GHz com Tecnologia Intel® Turbo
Boost, 4 MB de cache, 2 núcleos) 
Família de processadores: Processador Intel® Core™ i7 de 8.ª geração 
MemóriaMemória
SDRAM LPDDR3-1866 de 8 GB (integrada)
Velocidades de transferência que atingem até 1866 MT/s.
ArmazenamentoArmazenamento
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox
GráficosGráficos
Integrada: Placa gráfica Intel® UHD 615; 
ÁudioÁudio
Bang & Olufsen; Quatro altifalantes; HP Audio Boost 2.0
EcrãEcrã
Ecrã tátil FHD IPS de moldura fina de 33,8 cm (13,3 pol.) com retroiluminação WLED e Corning®
Gorilla® Glass 4 (1920 x 1080)
Energia/AlimentaçãoEnergia/Alimentação
Transformador de alimentação CA de 65 W;
Tipo de bateriaTipo de bateria
6 células, polímero de lítio de 54,28 Wh;
Suporta carregamento rápido de bateria: aproximadamente 50% em 30 minutos 
Vida útil da bateriaVida útil da bateria
Até 19 horas de autonomia estimada da bateria
Máxima duração da bateria durante reprodução de vídeoMáxima duração da bateria durante reprodução de vídeo
Até 21 horas e 15 minutos

ConectividadeConectividade
Interface de redeInterface de rede
Intel® XMM™ 7560 LTE-Advanced Pro
Conectividade sem fiosConectividade sem fios
Combo Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2
Suporte MU-MIMO; Compatibilidade com Miracast
PortasPortas
2 Thunderbolt™ 3 (transferência de dados até 40 Gb/s, fornecimento de energia, DP1.2,
tecnologia HP Sleep and Charge); 1 porta USB Type-C™ 3.1 de 1ª Geração (transferência de
dados até 5 Gb/s, fornecimento de energia, DP 1.2, tecnologia HP Sleep and Charge); 1 tomada
combinada para auscultadores/microfone
WebcamWebcam
Câmara de IV HP Wide Vision FHD com microfone digital de matriz dupla integrado

DesignDesign
Cor do ProdutoCor do Produto
Tampa em castanho conhaque, base e moldura do teclado em cinza escuro
Base e capa de couro granulado, plataforma de teclado em alumínio anodizado

SoftwareSoftware
Apps HPApps HP
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP Command Center; HP Connection Optimizer; HP
JumpStart
SoftwareSoftware
Netflix; 1 mês de avaliação para novos clientes do Microsoft Office 365
Serviço e suporteServiço e suporte
McAfee LiveSafe™ 

Informações adicionaisInformações adicionais
ReferênciaReferência
P/N: 5QX96EA #AB9 
Conformidade com standards de eficiência energéticaConformidade com standards de eficiência energética
Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver
PesoPeso
1,49 kg;
Embalado: 2,99 kg
DimensõesDimensões
32,01 x 23,45 x 1,54 cm;
Embalado: 40 x 33.28 x 14.1 cm
GarantiaGarantia
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
Acessórios incluídosAcessórios incluídos
Caneta; Adaptador USB Type-C™ para USB 3.0
TecladoTeclado
Teclado completo tipo ilha retroiluminado
HP Imagepad com suporte de gestos multi-toque
FuncionalidadesFuncionalidades
Funcionalidade Plug and Play
SensoresSensores
Acelerómetro; Giroscópio; eCompass
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