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O PC All-in-One HP foi concebido para as necessidades do seu dia a
dia.

O fiável PC All-in-One HP combina a potência de um desktop com a beleza de um monitor elegante com moldura fina em
três lados, tendo sido concebido para as necessidades do seu dia a dia. Com atualizações fáceis  em três passos simples,
pode ter a certeza de que a sua tecnologia estará sempre atualizada.

Um PC potente
Procura um PC All-in-One potente que lhe permita
encarar facilmente os dias mais atarefados com o
desempenho de um processador fiável? Graças à
elevada capacidade de armazenamento, pode guardar
ainda mais fotografias, vídeos e documentos.

Nós protegemos a sua retaguarda
Há 80 anos que inventamos e inovamos para si.
Sustentada pela confiança de milhões de clientes, a
HP coloca a criação de tecnologia fiável acima de tudo.
É por isso que os nossos PCs são submetidos a mais
de 230 testes individuais  que garantem um PC
potente, fiável e duradouro.

Concebido de forma engenhosa
Um ecrã de moldura fina em três lados permite-lhe
ver muito mais e incorpora uma câmara de privacidade
pop-up que retrai em segurança quando não está a
ser usada. As portas convenientemente localizadas
permitem manter o seu espaço de trabalho
devidamente organizado, sem a confusão de cabos.
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Características

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

Processador móvel AMD Ryzen™ 4000 série U com Radeon™ Graphics 
Com o maior número de núcleos disponíveis para portáteis ultrafinos e uma
incrível capacidade de resposta para jogar e trabalhar, os processadores
móveis AMD Ryzen™ 4000 oferecem-lhe o desempenho para fazer muito
mais, a partir de qualquer lugar – mais rápido do que nunca.

Armazenamento SSD PCIe
Arranque em segundos à velocidade da luz com armazenamento SSD PCIe até
512 GB.

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.

Ecrã 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.

Painel antirreflexo
Desfrute do sol e dos seus conteúdos favoritos com este painel antirreflexo. O
facto de ser antirreflexo e de apresentar brilho reduzido significa que poderá
visualizar os conteúdos com menos brilho quando estiver no exterior.

Wi-Fi 5 (2x2) e Bluetooth® 5.0
Nunca te preocupes com uma Internet intermitente e com ligações fracas.
Mantém-te ligado à rede Wi-Fi e a acessórios Bluetooth® com o mais recente
adaptador WLAN Wi-Fi 5 (2x2) com Bluetooth® 5.0.

Saída HDMI
Nunca foi tão fácil equipar o seu PC com um monitor maior ou um segundo
monitor. Graças à saída HDMI, pode transmitir vídeos e som HD através de um
cabo normal.

HP Audio Stream
Oiça música no seu smartphone através dos altifalantes do seu PC. Reproduza
as músicas do seu smartphone no seu PC utilizando tecnologia Bluetooth®
com HP Audio Stream.

Ecrã de moldura fina em três lados
Beneficie de um ecrã de maiores dimensões com moldura fina em três lados
num PC elegante e eficiente.
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Especificações

Desempenho
Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processador
AMD Ryzen™ 5 4500U (2,3 GHz de frequência de relógio base, até 4,0 GHz de frequência de
relógio máxima, cache de 8 MB L3, 6 cores)
Família de processadores: Processador AMD Ryzen™ 5 
Chipset
SoC integrado AMD
Memória
SDRAM DDR4-3200 de 8 GB (2 x 4 GB); Total de ranhuras: 2 SODIMM
Velocidades de transferência até 3200 MT/s.
Armazenamento
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Unidade ótica não incluída
Dropbox
Gráficos
Integrada: Placa gráfica AMD Radeon™;
Áudio
Dois altifalantes de 2 W
Ecrã
Ecrã FHD IPS ZBD antirreflexo de 68,58 cm (27 pol.) de moldura fina em três lados com
retroiluminação WLED (300 nits, 72% NTSC) (1920 x 1080)
Energia/Alimentação
Adaptador de CA HP Smart (65 W);

Conectividade
Interface de rede
LAN GbE 10/100/1000 Integrada
Conectividade sem fios
Tomada combinada Realtek (2x2) com Wi-Fi 5 e Bluetooth® 5 
compatível com Miracast; suporte MU-MIMO
Portas
Lado: 1 Porta SuperSpeed USB Type-A (débito binário de 5 Gbps)
Traseira: 2 Portas SuperSpeed USB Type-A (débito binário de 5 Gbps); 2 Portas USB 2.0 Type-A;
1 Porta HDMI-out 1.4 (saída); 1 Tomada combinada para auscultadores/microfone; 1 Porta RJ-
45
Leitor de cartões de memória 3-em-1 HP
Slots de expansão
2 M.2
Webcam
Câmara de privacidade HD HP com microfone digital de matriz dupla

Design
Cor do Produto
Prateado natural

Software
Apps HP
HP Audio Switch; HP Support Assistant
Software
Netflix; ExpressVPN (período grátis de 30 dias); 1 mês grátis para novos clientes do Microsoft
Office 365
Serviço e suporte
McAfee LiveSafe™ 

Informações adicionais
Referência
P/N: 165F3EA #AB9
UPC/EAN code: 195122014070
Peso
8,82 kg;
Embalado: 12,5 kg
Dimensões
61,32 x 20,43 x 45,18 cm;
Embalado: 71,1 x 28,8 x 59,8 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 com fios branco HP
Rato HP com fios – Branco
Funcionalidades
Inclinação: até -5° para a frente, até 20° para trás; Suporte
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Acessórios recomendados
* Não incluído.

Auscultadores Estéreo
HP H2800 (Preto com
Ouro Seda)
2AP94AA

Rato HP Spectre 700 com
Bateria Recarregável -
Bordô
5VD59AA

Serviços de garantia*

3 anos, recolha e devolução
UM917E

Notas de rodapé relativas a Principais argumentos de venda

 Este dispositivo foi concebido para oferecer um desempenho ideal. A atualização do PC pode afetar a cobertura da garantia.
 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.

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 do relógio variam consoante a carga de trabalho das aplicações e as configurações de hardware e software. A numeração da AMD não é uma medição da velocidade de relógio. É necessária ligação
à Internet (não incluída).
 É necessário conteúdo de alta definição total (FHD) para visualizar imagens FHD.
 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 especificações anteriores

do Wi-Fi 5.
 É compatível com dispositivos Android 5.0 e mais recentes e iPhone com iOS 11. O Bluetooth tem de estar ativado nas definições para deteção do dispositivo, e poderão ser aplicados custos associados a dados.

Rodapés com especificações técnicas

 Os novos utilizadores da Dropbox são elegíveis para usufruir de 25 GB de espaço grátis na Dropbox durante 12 meses a contar da data do registo. Para consultar todos os detalhes e as condições de utilização, incluindo as
políticas de cancelamento, aceda ao website da Dropbox em https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. É necessário um serviço de Internet (não incluído).
 30 dias de subscrição grátis do serviço McAfee LiveSafe incluídos. É necessária ligação à Internet (não incluída). Após o período grátis, é necessário adquirir uma subscrição.
 Todas as especificações de desempenho representam especificações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
 Percentagem da área de visualização ativa + não-ativa em comparação com a área de visualização ativa + moldura do ecrã. Medida com a tampa na vertical em relação à secretária.
 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 as configurações de hardware e software. A numeração da AMD não é uma medição de velocidade de relógio.
 O desempenho de aceleração de frequência varia em função do hardware, software e configuração geral do sistema.
 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 especificações anteriores

do Wi-Fi 5.

© 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. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM e Thunderbolt são marcas comerciais ou marcas registadas da
Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos E.U.A. e noutros países. AMD, Ryzen, Athlon e Radeon são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth é uma marca comercial do respetivo proprietário e é
utilizada pela HP Inc. sob licença. NVIDIA e GeForce são marcas comerciais e/ou marcas registadas da NVIDIA Corporation nos E.U.A. e noutros países. USB Type-C® e USB-C® são marcas registadas da USB Implementers
Forum. DisplayPort™ e o logótipo DisplayPort™ são marcas comerciais detidas pela Video Electronics Standards Association (VESA®) nos E.U.A. e noutros países. McAfee e McAfee LiveSafe são marcas comerciais ou
marcas registadas da McAfee LLC nos E.U.A. e noutros países. ENERGY STAR é uma marca registada da U.S. Environmental Protection Agency (Agência de Proteção do Ambiente dos E.U.A.). Todas as outras marcas
comerciais são propriedade dos 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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