Folha de Dados

HP Chromebook 14A G5
O Chromebook™ criado para empresas, educadores e ensino superior
Atinja a máxima produtividade com o
HP Chromebook 14A G5 de 14
polegadas que integra o Chrome OS™
fácil de gerir, seguro e intuitivo. O
design robusto é complementado
pelos mais recentes processadores
AMD1, pela compatibilidade USB-C™
universal e por um ecrã HD ou FHD IPS
opcional.
Encare facilmente o seu dia
Inicie mais aplicações, navegue na Internet com rapidez e gira a energia da bateria com os mais recentes
processadores AMD1, 4 GB de memória e até 64 GB de armazenamento eMMC2. Ligue-se em espaços
amplos com Wi-Fi 802.11ac 2x23 e MIMO4. Carregue o seu dispositivo e adicione acessórios através de
USB-C™.
Robustez e estética moderna
Implemente um Chromebook™ elegante com apenas <19 mm de espessura5 e que foi concebido com uma
dobradiça de 180° para suportar o desgaste do dia a dia. É também submetido a testes MIL-STD-810G 6 e
IP417.
Interatividade integrada
Colabore em qualquer lugar com um ecrã tátil FHD IPS2 opcional, uma dobradiça de 180° que permite ao
portátil ficar totalmente plano, uma câmara Web HD com campo de visão amplo, dois microfones e acesso
ao Google Meetings8. Veja com clareza em divisões escuras com o teclado retroiluminado opcional.2
Tire partido de uma experiência com manutenção reduzida, graças a atualizações automáticas de software
e a proteção antivírus do Chrome OS™.
Utilize a porta USB-C™ para aceder e carregar os seus acessórios USB-C™ a partir do seu Chromebook™ ou
carregue o seu Chromebook™ a partir de qualquer adaptador USB-C™.
Pesquise, faça streaming e colabore ao longo do dia de aulas e até mais tarde, com uma bateria de longa
duração. A Tecnologia HP Fast Charge recarrega 90% da sua bateria em apenas 90 minutos.
Proteja-se da degradação, da intrusão de água e da adulteração, com um teclado resistente a pequenos
derrames e que impede a remoção das teclas. Escolha um teclado com retroiluminação opcional para
facilidade de utilização em ambientes escuros.
Assuma o controlo da sala de aula, faça a gestão dos PCs da turma e colabore com os alunos, com o
conjunto de ferramentas intuitivo do HP Classroom Manager.
Aceda a milhares de aplicações empresariais e educacionais inovadoras da Android™ que são
instantaneamente partilháveis e fáceis de gerir através da Google Play™ Store.
Confie num suporte fidedigno com a garantia limitada de classe mundial da HP.
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HP Chromebook 14A G5 Tabela de especificações

Sistemas operativos disponíveis

Chrome OS™

Família de processadores

Processador APU AMD série A6; Processador APU AMD série A4

Processadores disponíveis1,2,3

APU AMD A6-9220C com Radeon™ R5 Graphics (1,8 GHz de frequência base clock, até 2,7 GHz de frequência
boost clock máxima, 1 MB de cache, 2 núcleos); APU AMD A4-9120C com Radeon™ R4 Graphics (1,6 GHz de
frequência base clock, até 2,4 GHz de frequência boost clock máxima, 1 MB de cache, 2 núcleos)

Memória máxima

SDRAM DDR4-1866 (4 GB)
Memória integrada. Suporta memória Single Channel.

Armazenamento interno

32 GB até 64 GB eMMC 5.04

Ecrã

Ecrã tátil FHD IPS BrightView de 14 polegadas com retroiluminação WLED (220 cd/m², 100% sRGB) (1920 x
1080); Ecrã FHD IPS antirreflexo de 14 polegadas com retroiluminação WLED (220 cd/m², 100% sRGB) (1920 x
1080); Ecrã HD antirreflexo de 14 polegadas com retroiluminação WLED (220 cd/m², 100% sRGB) (1366 x 768)
Ecrã FHD IPS antirreflexo de 35,56 cm (14 pol.) com retroiluminação WLED (220 cd/m², 100% sRGB) (1920 x
1080); Ecrã HD antirreflexo de 35,56 cm (14 pol.) com retroiluminação WLED (220 cd/m², 100% sRGB) (1366 x
768); Ecrã tátil FHD IPS BrightView de 35,56 cm (14 pol.) com retroiluminação WLED (220 cd/m², 100% sRGB)
(1920 x 1080) 6,8,9,10

Placa gráfica disponível

Integrada: AMD Radeon™ R5 Graphics; AMD Radeon™ R4 Graphics6
(Suporta HD Decode, DX12, e HDMI 1.4b.)

Áudio

Áudio HD, dois altifalantes, microfone integrado

Tecnologias sem fios

Adaptador combinado Qualcomm® Wireless-AC 802.11a/b/g/n/ac (2x2) com Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2 (sem
vPro™) 5
(Suporte MU-MIMO)

Slots de expansão

1 leitor de cartões digitais multi-formato (Suporta SD, SDHC, SDXC.)

Portas e Ligações

2 Portas USB 3.1 Type-C™ Gen 1 [Power Delivery (alimentação), DisplayPort™]; 2 Portas USB 2.0; 1 Tomada
combinada para auscultadores estéreo/microfone;

Dispositivos de Entrada

Teclado de tamanho completo texturizado do tipo ilha resistente a derrames e com teclas dificilmente
removíveis (com retroiluminação opcional)7; Touchpad com suporte de gestos multi-toque, toques rápidos como
predefinição;

Câmara

Câmara HD 720p 6

Software disponível

HP Classroom Manager; Google One 11,12

Gestão de segurança

H1 Segurança IC; Ranhura para cabo de segurança nano14

Funcionalidades de gestão

Management Console13

Energia/Alimentação

Adaptador HP Smart com USB Type-C™ (45 W)18

Tipo de bateria

Bateria HP Long Life de 2 células de iões de lítio (47,36 Wh) 16,17

Autonomia da bateria

Até 9 horas15

Dimensões

33,7 x 22,6 x 1,83 cm

Peso
Conformidade com standards de
eficiência energética
Especificações ambientais

A partir de 1,57 kg (O peso varia consoante configuração.)

Garantia

Com certificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver20
Baixo teor de halogéneo; Certificação TCO 8.021
Garantia limitada de 1 ano de peças padrão e mão de obra (1-1-0), consoante o país (atualizações disponíveis).
Garantia limitada de 1 ano para a bateria principal.
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HP Chromebook 14A G5
Acessórios e serviços (não incluídos)

Bloqueio do cabo com chave HP
Nano

Bloqueie o seu portátil ou tablet no escritório e em áreas públicas de tráfego elevado ao fixá-lo
numa superfície segura com o Bloqueio do cabo com chave HP Nano de perfil fino. Oferece
flexibilidade e conectividade sem fio no escritório e em viagens. A extensa variedade de
notebook HP faz com que seja possível o aumento da produtividade e a eficiência,
proporcionando a combinação perfeita de funções de mobilidade integradas para as específicas
necessidades dos usuários de pequenas e grandes empresas.
Número do produto: 1AJ39AA

Estação de ancoragem Mini USB-C
HP

Aumente a produtividade em movimento com a porta de expansão simples do tamanho do
bolso moderna e funcional. A Estação de Ancoragem Mini HP USB-C™ tem um design moderno
texturado e pacotes de passagem de carregamento1 e dados, vídeos, rede e dispositivo de
conetividade2 numa estação de ancoragem compacta e portátil. Aumente a produtividade em
movimento com a porta de expansão simples do tamanho do bolso moderna e funcional. A
Estação de Ancoragem Mini HP USB-C™ tem um design moderno texturado e pacotes de
passagem de carregamento1 e dados, vídeos, rede e dispositivo de conetividade2 numa estação
de ancoragem compacta e portátil. A extensa variedade de notebook HP faz com que seja
possível o aumento da produtividade e a eficiência, proporcionando a combinação perfeita de
funções de mobilidade integradas para as específicas necessidades dos usuários de pequenas e
grandes empresas.
Número do produto: 1PM64AA

Mala Business para HP 15.6"

Quando um portátil é a sua companhia dentro e fora do escritório, necessita de uma mala na
qual possa confiar para o manter seguro. A mala Business para HP 15,6” está pronta para a ação
com fechos bloqueáveis1, uma bolsa RFID segura e muito espaço para o seu dispositivo até
15,6” na diagonal e o essencial do dia a dia. Oferece flexibilidade e conectividade sem fio no
escritório e em viagens. A extensa variedade de notebook HP faz com que seja possível o
aumento da produtividade e a eficiência, proporcionando a combinação perfeita de funções de
mobilidade integradas para as específicas necessidades dos usuários de pequenas e grandes
empresas.
Número do produto: 2SC66AA

Rato HP Comfort Grip Sem Fios

O HP Comfort Grip Wireless Mouse apresenta uma bateria com vida útil de 30 meses e um
design arrojado e moderno totalmente integrado com HP Business Notebooks. Oferece
flexibilidade e conectividade sem fio no escritório e em viagens. A extensa variedade de
notebook HP faz com que seja possível o aumento da produtividade e a eficiência,
proporcionando a combinação perfeita de funções de mobilidade integradas para as específicas
necessidades dos usuários de pequenas e grandes empresas.
Número do produto: H2L63AA

Suporte de hardware HP, 3 anos, no
dia útil seguinte no local para
portáteis

Durante 3 anos, terá o suporte de hardware do seu equipamento informático no local, no dia útil
seguinte por parte de um técnico qualificado pela HP, se a questão não puder ser resolvida
remotamente.
Número do produto: UQ992E
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Rodapés com mensagens
1 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 AMD não é uma medição de velocidade de relógio.
2 Vendido separadamente ou como funcionalidade opcional.
3 Ponto de acesso sem fios e serviço de Internet necessários e vendidos separadamente. A disponibilidade de pontos de acesso sem fios públicos é limitada.
4 Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) é uma tecnologia sem fios que utiliza vários transmissores e recetores para melhorar a transferência de dados. Para usufruir da tecnologia MIMO, é necessário um router MU-MIMO (vendido em separado).
5 Medido a partir da dobradiça.
6 O conjunto de testes MIL-STD está pendente e não se destina a demonstrar a adequação aos requisitos de contratos com o Departamento de Defesa dos E.U.A. ou para utilização militar. Os resultados dos testes não são uma garantia de
desempenho futuro sob estas condições de teste. Para obter cobertura contra danos acidentais, é necessário adquirir um HP Accidental Damage Protection Care Pack (HP Care Pack de Proteção Contra Danos Acidentais) opcional.
7 O teste IP 41 está pendente. Os resultados dos testes não são uma garantia de desempenho futuro sob estas condições de teste. Para obter cobertura contra danos acidentais, é necessário adquirir um HP Accidental Damage Protection Care
Pack (HP Care Pack de Proteção Contra Danos Acidentais) opcional.
8 É necessário acesso à Internet (vendido em separado).
9 Recarrega até 90% da bateria em 90 minutos com o sistema desligado ou em modo de suspensão, quando utilizado com o transformador fornecido com o portátil e sem ter ligados dispositivos externos. Após o carregamento ter atingido 90%
de capacidade, a velocidade de carregamento volta ao normal. O tempo de carregamento poderá variar +/- 10% devido à tolerância do sistema.
10 O HP Classroom Manager é vendido em separado. O controlo e o bloqueio dos dispositivos a partir do ambiente de trabalho do professor requerem a aquisição do HP Classroom Manager.
11 É necessário acesso à Internet (vendido em separado). Poderá ser necessário adquirir algumas aplicações.

Rodapés com especificações técnicas
1 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 AMD não é uma medição de velocidade de relógio.
2 A velocidade do processador indica o modo de desempenho máximo; os processadores serão executados a velocidades inferiores no modo de otimização da bateria.
3 O desempenho da frequência boost clock máxima da AMD varia em função do hardware, software e configuração geral do sistema.
4 Para unidades de armazenamento, 1 GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 8 GB não estão disponíveis ao utilizador.
5 Ponto de acesso sem fios e serviço de Internet necessários e vendidos em separado. A disponibilidade dos pontos de acesso sem fios públicos é limitada.
6 É necessário conteúdo HD para ver imagens HD.
7 O teclado com retroiluminação é uma funcionalidade opcional.
8 As resoluções dependem da capacidade do ecrã e das definições de resolução e de profundidade de cor.
9 Todas as especificações representam as especificações típicas apresentadas pelos fabricantes dos componentes utilizados em produtos da HP; o desempenho real poderá ser superior ou inferior.
10 O ecrã tátil é uma funcionalidade opcional que tem de ser configurada no momento da compra.
11 O HP Classroom Manager é vendido em separado. Para controlar e bloquear dispositivos a partir do ambiente de trabalho do professor, é necessário adquirir o HP Classroom Manager.
12 A oferta do Google Drive está associada a este dispositivo e não pode ser transferida. Na eventualidade de este dispositivo ser devolvido, o armazenamento adicional será revogado. Para usufruir desta oferta, tem de ter o Chrome OS™ versão
23 (ou mais recente) instalado. É necessária ligação à Internet (não incluída). Poderá consultar informações adicionais sobre reembolsos, renovações, cancelamentos e validade do(s) plano(s) de armazenamento no website da Google:
https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en.
13 O Management Console é vendido em separado.
14 O cabo antirroubo tem de ser adquirido em separado.
15 O conjunto de testes foi realizado pela HP utilizando o Google Chrome OS power_LoadTest. A autonomia da bateria varia, e a capacidade máxima da bateria diminui naturalmente ao longo do tempo e com a utilização. Para saber mais
informações sobre o conjunto de testes, aceda a http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.
16 Recarrega até 90% em 90 minutos com o sistema desligado ou em modo de suspensão quando utilizado com o transformador fornecido com o portátil. Após o carregamento ter atingido 90% de capacidade, a velocidade de carregamento volta
ao normal. O tempo de carregamento poderá variar +/- 10% devido à tolerância do sistema.
17 Recarrega até 90% da bateria em 90 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 90% de capacidade, a velocidade de carregamento volta à velocidade normal. O tempo de carregamento poderá variar +/- 10% devido à tolerância do sistema.
18 A disponibilidade poderá variar consoante o país.
19 Os HP Care Packs são vendidos em separado. Os níveis de serviço/assistência e tempos de resposta dos HP Care Packs poderão variar consoante a sua localização geográfica. O serviço/assistência tem início na data de aquisição do hardware.
São aplicáveis restrições e limitações. Para saber mais informações, aceda a www.hp.com/go/cpc. Os serviços da HP são regidos pelos termos e condições de serviço da HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O
cliente pode ter direitos legais adicionais de acordo com a legislação local aplicável e esses direitos não são afetados, de forma alguma, pelos termos e condições de serviço da HP ou pela Garantia Limitada da HP fornecida com o seu produto HP.
20 Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para consultar informações sobre o estado do registo por país, aceda a http://www.epeat.net. Na loja online de opções de outros fabricantes da HP, pesquise no separador de
pesquisa por acessórios de gerador solar em www.hp.com/go/options.
21 As fontes de alimentação externa, cabos de energia, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de manutenção obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
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