
Folha de Dados

HP Pavilion x360 Convertible 14-dh1003np

Flexível e potente. Faça mais de todas as formas imagináveis. 360° de
potência que giram à sua volta.

Inspire o mundo com um portátil fiável que se adapta à sua vida. Sinta-se livre para criar, manter-se em contacto e
partilhar de mais formas com o novo PC HP Pavilion x360.

Tudo torna-se possível.
Desfrute da sua vida sem limites com um portátil que
lhe permite fazer tudo. Graças ao seu potente
processador Intel® , executar várias tarefas em
simultâneo torna-se fácil e rápido.

Destaque-se.
Destaque-se com um portátil que apresenta um
design renovado e que mistura padrões, cores e
acabamentos únicos. Uma nova dobradiça em formato
de ampulheta e com abertura de 360º permite-lhe
abrir o portátil rápida e facilmente para trabalhar,
escrever, visualizar e jogar na posição perfeita.

Veja mais. Oiça tudo.
Veja as suas fotografias e vídeos com mais realismo
num ecrã de moldura fina em três lados. Desfrute de
um som rico e envolvente graças a dois altifalantes e
ao HP Audio Boost com sistema de som da B&O.
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Características

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

Processador Intel® Core™ de 10.ª geração
Desempenho e produtividade impressionantes em qualquer lugar. Desfrute de
uma experiência de jogo imersiva e de uma experiência de streaming premium
com uma resolução deslumbrante até 4K em qualquer lugar.

Ecrã tátil FHD IPS
Veja sempre os seus conteúdos com a melhor nitidez, graças a amplos
ângulos de visualização de 178º e a uma qualidade de imagem vibrante. Com a
tecnologia de ecrã tátil, pode controlar o seu PC diretamente a partir do ecrã.

HP Fast Charge
When your laptop is low on power, no one has time to wait hours to recharge.
Power down your device and go from 0 to 50% charge in approximately 45
minutes.

Highly accurate color
With the 45% NTSC color space, this HP display provides ideal color
reproduction with minimal effort. Perfect for photos, videos—all your creative
projects.

Visibly brilliant detail
With 250 nits of brightness, view beautiful details, enhanced image quality,
and distinct shades of color—even in bright lighting conditions.

DDR4 RAM
Designed to run more efficiently and more reliably at faster speeds, DDR4 is
the future of RAM. With its higher bandwidth, everything from multi-tasking to
playing games gets a performance boost.

PCIe SSD storage
Available in capacities up to 256 GB, PCIe-based flash storage is up to 17x
faster than a traditional 5400-rpm laptop hard drive.

USB-C™
Power your device or connect to an external display from just one USB-C™ port
with 5 Gb/s signaling rate. And it's reversible, so you never have to worry about
plugging in upside down.

HP Wide Vision HD Camera
The 88-degree, wide-angle field of view lets you video chat with the entire
family or group of friends in crystal clear detail.

Wi-Fi 5 (2x2) & Bluetooth® 5.0
Never worry about spotty Internet and weak connections. Stay powerfully
connected to Wi-Fi and to Bluetooth® accessories with the latest Wi-Fi 5 (2x2)
WLAN adapter and Bluetooth® 5.0.

Dropbox cloud storage
Store and synchronize your content online with Dropbox. Get 25 GB of storage
for one year to access, manage, and share your photos, music, and files from
anywhere with Internet access.

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.

Dobradiça de 360º
Concebido com tecnologia de ponta para rodar 360°, poderá utilizar o seu
portátil em quatro modos. Trabalhe na posição de portátil, veja na posição
invertida, jogue na posição de tenda e desloque-se facilmente na posição de
tablet.

Uma experiência de áudio verdadeiramente poderosa
With HP Audio Boost and audio custom-tuned in collaboration with the experts
at B&O, experience rich, authentic audio. Let the sound move you.

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.

HP 3D DriveGuard
Os dados do seu PC ficam seguros e protegidos contra impactos e outros
imprevistos, graças ao HP 3D DriveGuard. O HP 3D DriveGuard deteta o
movimento e bloqueia a sua unidade de disco rígido, para que o impacto não
destrua os seus dados e as suas horas de trabalho.

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

Dobradiças do portátil devidamente testadas
Abrimos e fechamos os nossos portáteis até 25 000 vezes para testar as
dobradiças, o que equivale a uma média de dezassete vezes ao dia, todos os
dias, por 4 anos livre de preocupações.

Qualidade mensurável
A vida pode ser imprevisível, mas o seu portátil HP não deveria sê-lo.
Submetemos os nossos portáteis a mais de 200 testes individuais para
podermos garantir a durabilidade e a fiabilidade em que pode confiar.
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Especificações

Desempenho
Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processador
Intel® Core™ i3-10110U (2,1 GHz de frequência base, até 4,1 GHz com Tecnologia Intel® Turbo
Boost, 4 MB de cache, 2 núcleos)
Família de processadores: Processador Intel® Core™ i3 de 10.ª geração 
Chipset
SoC integrado Intel®
Memória
SDRAM DDR4-2666 de 4 GB (1 x 4 GB)
Velocidades de transferência que atingem até 2666 MT/s.
Armazenamento
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Unidade óptica não incluída
Dropbox
Gráficos
Integrada: Placa gráfica Intel® UHD;
Áudio
Audio by B&O, dual speakers, HP Audio Boost 1.0
Ecrã
Ecrã FHD IPS com retroiluminação WLED e moldura fina de 35,6 cm (14”) com capacidade
multitoque (1920 x 1080)
Display Color Gamut
NTSC a 45%
Brightness(typical)
250 nits
Energia/Alimentação
Transformador de alimentação CA de 45 W;
Tipo de bateria
Iões de lítio de 3 células, 41 Wh;
210 g;
Bateria e energia
Até 13 horas e 15 minutos ;
Suporta tecnologia de carregamento rápido da bateria: aproximadamente 50% em 45 minutos
Máxima duração da bateria durante reprodução de vídeo
Até 11 horas e 15 minutos

Conectividade
Conectividade sem fios
Adaptador combinado Realtek (2x2) com Wi-Fi 5 e Bluetooth® 5 
Compatível com Miracast
Portas
1 Porta USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (apenas transferência de dados, débito binário de 5 Gb/s);
2 Portas USB 3.1 Gen 1 Type-A (apenas transferência de dados); 1 Porta de CA (conector Smart
Pin); 1 Porta HDMI 1.4; 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
Tampa em azul-celeste, base e moldura do teclado em cinza-escuro
Tampa e moldura do teclado com acabamento IMR com padrão vertical escovado

Software
Apps HP
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant
Software
Netflix; 1 mês de avaliação para novos clientes do Microsoft Office 365
Serviço e suporte
McAfee LiveSafe™ 

Informações adicionais
Referência
P/N: 8EZ36EA #AB9
UPC/EAN code: 194441380071
Conformidade com standards de eficiência energética
Certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver
Peso
A partir de 1,58 kg;
Embalado: 2,1 kg
Nota de peso (métrico): O peso varia de acordo com a configuração
Dimensões
32,4 x 22,29 x 2,05 cm;
Embalado: 30,5 x 52 x 6,9 cm
Nota de dimensões (métrico): As dimensões variam de acordo com a configuração
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
Acessórios incluídos
Caneta
Teclado
Teclado de tamanho completo do tipo ilha (Cinzento-escuro)
HP Imagepad com suporte de gestos multitoque; Suporte de touchpad de precisão
Gestão de segurança
Ranhura Kensington Nano Security Slot™
Sensores
Acelerómetro; Giroscópio; eCompass
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Acessórios recomendados
* Não incluído.

Mochila HP Active de
39,62 cm (15,6 pol.)
(azul escuro/amarelo)
1LU24AA

Rato sem fios HP 250
3FV67AA

Teclado HP Pavilion 600
sem Fios - Preto
4CE98AA

Serviços de garantia*

3 anos, recolha e devolução
UM945E

Notas de rodapé relativas a Principais argumentos de venda

 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 o volume de trabalho das aplicações e consoante as suas configurações de hardware e software. A numeração, marca e/ou designação da Intel não é uma medição de
um desempenho mais elevado.

Notas de rodapé referentes a funcionalidades

 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
 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 de relógio variam consoante a carga de utilização das aplicações e as configurações de hardware e software. A numeração da Intel não constitui uma medição de um desempenho superior. É
necessário conteúdo 4K para visualizar imagens em 4K. A capacidade de resposta e o tempo de carregamento do sistema dependem da configuração do produto.
 É necessário conteúdo de alta definição total (FHD) para visualizar imagens FHD.
 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 produtos da HP. Para consultar uma lista completa das funcionalidades do produto, aceda a http://store.hp.com.
 Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
 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.
 USB Type-C™ e USB-C™ são marcas comerciais da USB Implementers Forum.
 As funcionalidades poderão necessitar de software ou outras aplicações de terceiros para fornecer as funcionalidades descritas.
 Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless access points limited. Wi-Fi 5 (802.11ac) is backwards compatible with prior Wi-Fi 5 specs.
 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.
 As cores poderão variar consoante a região.
 Os resultados dos testes HP Total Test Process não constituem uma garantia de desempenho futuro sob estas condições de teste. Quaisquer danos ocorridos no âmbito dos testes HP Total Test Process ou quaisquer danos

acidentais requerem o HP Accidental Damage Protection Care Pack (HP Care Pack de Proteção Contra Danos Acidentais) opcional.

Rodapés com especificações técnicas

 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 30 dias do McAfee LiveSafe (requer acesso à Internet. Primeiros 30 dias 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 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 produtos da HP. Para consultar uma lista completa das funcionalidades do produto, aceda a http://store.hp.com.
 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, marca e/ou designação da Intel não são uma medição de um desempenho
mais elevado.
 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.
 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 estabelecida. A autonomia da bateria varia consoante a configuração, e a capacidade
máxima diminui naturalmente ao longo do tempo e com a utilização.

 É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet, vendido em separado. A disponibilidade de pontos de acesso públicos sem fios é limitada. Wi-Fi 5 (802.11ac) é retrocompatível com as especificações do Wi-Fi
5 anteriores.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços HP estão definidas nas
declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da
responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento. 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. 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.
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