
Folheto de especificações

PC Notebook HP EliteBook 840 G7
Navegue ao longo do dia com confiança

Uma abordagem de colaboração no trabalho
exige um notebook poderoso, seguro e
durável que mantenha os usuários
conectados e produtivos em qualquer
configuração. Atenda às demandas do seu
dia de trabalho de várias tarefas e vários
locais com o HP EliteBook 840 G7 de design
elegante.

A HP recomenda o Windows 10 Pro para
empresas

Projetado para o conforto

Fácil de transportar entre reuniões, o HP EliteBook 840 G7 leve e ultrafino, com 14
polegadas na diagonal, apresenta uma relação de 85% entre tela e corpo. Também
inclui teclado e clickpad novos que são silenciosos e confortáveis para trabalhar.

Trabalhe com tranquilidade

Os recursos de segurança da HP trabalham juntos para criar uma defesa sempre
presente, ativa e resiliente. Do BIOS ao navegador, acima e abaixo do SO, essas
soluções em constante evolução ajudam a proteger seu PC contra ameaças.

Busque o sucesso
Conexão LTE 4G sem fio opcional , longa duração da bateria e opção de
processador de seis núcleos até Intel® Core™  vPro®  da 10ª geração significa que
o notebook estará pronto para ajudar você a trabalhar da melhor maneira possível.

Obtenha a combinação excepcional entre desempenho responsivo, conectividade e
velocidade com um processador de seis núcleos Intel® Core™ vPro® da 10ª geração
opcional que permite iniciar, criar e conectar com rapidez e confiabilidade.
Bloqueie instantaneamente a possibilidade de olhos curiosos visualizarem sua tela
com o HP Sure View Reflect opcional que produz um acabamento reflexivo de cobre
quando a tela é vista pelos lados, tornando-a ilegível.
O malware está evoluindo rapidamente e os antivírus tradicionais nem sempre
reconhecem novos ataques. Proteja seu PC contra ataques nunca antes vistos com
o HP Sure Sense, que usa inteligência artificial de aprendizado profundo para
fornecer proteção excepcional contra malware avançado.
Com opções que chegam a LTE 4G de classe Gbit alimentado por 4x4 antenas, o seu
“escritório” pode ser onde precisar, permitindo que se mantenha conectado em
praticamente qualquer lugar.
A portabilidade do PC e a confiabilidade de uma conexão rápida determinam onde
você pode trabalhar. Obtenha uma conexão rápida e confiável em ambientes sem
fio densos com Wi-Fi de velocidade de gigabit 6.
Não tenha mais medo de ser espionado: a câmera de privacidade HP com obturador
físico protege contra a vigilância não autorizada da câmera e mantém a sua
tranquilidade.
Torne o bem-estar mensurável e acionável no trabalho com o HP WorkWell.
Projetado para instruir você a realizar intervalos, se exercitar e oferecer dicas de
produtividade, esse aplicativo recomenda hábitos saudáveis personalizados para
você.
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PC Notebook HP EliteBook 840 G7 Tabela de especificações

Sistemas operacionais disponíveis

Windows 10 Pro 64 – A HP recomenda o Windows 10 Pro for business
Windows 10 Pro 64 (Licença National Academic)
Windows 10 Home 64
Windows 10 Home Single Language 64
Windows 10 Pro (Windows 10 Enterprise disponível com um Contrato de licenciamento de volume)
FreeDOS

Família de processador Processador Intel® Core™ i7 da 10ª geração (i7-10810U); Processador Intel® Core™ i7 da 10ª geração (i7-10710U); Processador Intel® Core™ i7 da 10ª geração (i7-10610U); Processador Intel® Core™ i7 da 10ª
geração (i7-10510U); Processador Intel® Core™ i5 da 10ª geração (i5-10310U); Processador Intel® Core™ i5 da 10ª geração (i5-10210U)

Processadores disponíveis

Intel® Core™ i7-10810U com Intel® UHD Graphics (1,1 GHz de frequência base, até 4,7 GHz com a tecnologia Intel® Turbo Boost, 12 MB de L3 cache, 6 núcleos)
Processador Intel® Core™ i7-10710U com Intel® UHD Graphics (1,1 GHz de frequência base, até 4,7 GHz com a tecnologia Intel® Turbo Boost, 12 MB de cache, 6 núcleos)
Processador Intel® Core™ i7-10610U com Intel® UHD Graphics (1,8 GHz de frequência base, até 4,9 GHz com a tecnologia Intel® Turbo Boost, 8 MB de L3 cache, 4 núcleos), compatível com a tecnologia Intel®
vPro™
Processador Intel® Core™ i7-10510U com Intel® UHD Graphics (1,8 GHz de frequência base, até 4,9 GHz com a tecnologia Intel® Turbo Boost, 8 MB de L3 cache, 4 núcleos)
Processador Intel® Core™ i5-10310U com Intel® UHD Graphics (1,6 GHz de frequência base, até 4,4 GHz com a tecnologia Intel® Turbo Boost, 6 MB de L3 cache, 4 núcleos)
Processador Intel® Core™ i5-10210U com Intel® UHD Graphics (1,6 GHz de frequência base, até 4,2 GHz com a tecnologia Intel® Turbo Boost, 6 MB de L3 cache, 4 núcleos)

Tamanho da tela (diagonal) 14"

Memória máxima SDRAM 64 GB DDR4-2666 
Ambos os slots podem ser acessados/atualizados pelo cliente. Suporte para memória de canal duplo.

Slots de memória 2 SODIMM

Armazenamento interno

512 GB SSD Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 com 32 GB de memória Intel® Optane™ H10
256 GB SSD Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 com 16 GB de memória Intel® Optane™ H10
256 GB até 1 TB PCIe® Gen3x4 NVMe™ M.2 SSD TLC
512 GB PCIe® Gen3x4 NVMe™ M.2 SED SSD TLC
256 GB até 512 GB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD
256 GB SSD PCIe® M.2 SED
128 GB M.2 SATA-3 SSD TLC

Monitor

14" diagonal FHD, IPS, anti-glare, WLED-backlit, eDP + PSR with HP Sure View Reflect integrated privacy screen, 1000 nits, 72% NTSC (1920 x 1080)
14" diagonal FHD, IPS, anti-glare, WLED-backlit, eDP, 250 nits, 45% NTSC (1920 x 1080)
14" diagonal FHD, IPS, anti-glare, WLED-backlit, eDP, touch screen, 250 nits, 45% NTSC (1920 x 1080)
14" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, 400 nits, low power, 72% NTSC

Gráficos disponíveis Integrado: Intel® Premium UHD Graphics
(Compatível com decodificação HD, DX12 e HDMI 1.4b.)

Áudio Bang & Olufsen, dois alto-falantes estéreo, microfone de matriz tripla

Tecnologias sem fios

Combo Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) e Bluetooth® 5, vPro™
Combo Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) e Bluetooth® 5, sem vPro™
Intel® XMM™ 7360 LTE-Advanced Cat 9
Intel® XMM™ 7560 LTE-Advanced Pro Cat 16
(Compatível com dispositivos certificados para Miracast.)

Portas e conectores 2 USB 3.1 Type-C® compatível com Thunderbolt™; 2 USB 3.1 Gen 1 (1 para carregar); 1 combo fone de ouvido/microfone; 1 HDMI 1.4; 1 alimentação CA

Optional Ports 1 leitor de Smartcard (opcional); 1 slot para cartão SIM (opcional)

Available Keyboards Teclado HP Premium — teclado com iluminação auxiliar opcional, resistente a derramamento de líquidos, com dreno e DuraKeys

Dispositivos apontadores disponíveis Clickpad com suporte a gestos multitoque; Touchpad de precisão com suporte para gestos multitoque

Sensores Sensor de luz ambiente; Sensor Hall

Network Interface Módulo HP com controladora NFC NXP NPC300 I2C NCI (modelos selecionados)
Ethernet via acessórios HP

Câmera Câmera HD de 720p; Câmera IR (modelos selecionados)

Software HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; Software HP Noise Cancellation; Assistente de Suporte HP; Compre o Office (vendido separadamente); HP JumpStarts; HP WorkWell

Gestão de segurança
Absolute persistence module; HP DriveLock e Automatic DriveLock; HP Secure Erase; Autenticação na inicialização; Chip de segurança integrado TPM 2.0, vem com o Windows 10 (certificação Common Criteria
EAL4+); HP Sure Click; Windows Defender; HP BIOSphere Gen5; HP Sure Sense; Atualização do BIOS via rede; Suporte para dispositivos com cadeados e trava de cabo de chassi; HP Client Security Manager Gen6;
HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Sure Recover Gen3

Fingerprint reader Sensor de impressão digital (alguns modelos)

Caracteristicas de gestão Pacotes de drivers da HP; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen4

Alimentação Adaptador de alimentação CA externo de 65 W HP Smart; Adaptador de alimentação CA externo EM de 65 W HP Smart; Adaptador de alimentação CA externo de 45 W HP Smart; Adaptador de alimentação CA
externo de 2 pinos e 45 W HP Smart; Adaptador USB Type-C® de 65 W HP Smart; Adaptador slim USB Type-C® de 65 W HP Smart

Tipo de bateria 3 células, íon de lítio, 53 Wh de longa duração HP
A bateria é interna e não pode ser substituída pelo cliente. Manutenção na garantia.

Duração da bateria Up to 23 hours

Dimensões 12.74 x 8.45 x 0.7 in (non-touch); 12.74 x 8.45 x 0.75 in (touch); 32,36 x 21,47 x 1,79 cm (sem toque); 32,36 x 21,47 x 1,91 cm (com toque)

Peso Starting at 2.95 lb (non-touch); Starting at 3.21 lb (touch); Starting at 1.33 kg (non-touch); Starting at 1.46 kg (touch) (Dependendo da configuração, o peso pode variar.)

Conformidade com standards de eficiência energética Certificação ENERGY STAR®; Com registro EPEAT® sempre que aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro por país.

Especificações ambientais Baixo teor de halogênio; Certificação TCO 8.0

Garantia

Os serviços HP oferecem garantia limitada de 1 ano ou 3 anos e opções de suporte a software de 90 dias, dependendo do país e do SKU selecionados pelo cliente. As baterias têm garantia limitada padrão de
um ano, com exceção das baterias de longa duração, que terão o mesmo período de garantia limitada da plataforma, de 1 ano ou 3 anos. Serviços no local e cobertura estendida também estão disponíveis nos
serviços HP Care Pack, contratos de serviços estendidos opcionais que ultrapassam as garantias limitadas padrão. Para escolher o nível de serviço adequado para seu produto HP, use a ferramenta de pesquisa
dos Serviços HP Care Pack em http://www.hp.com/go/cpc.
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Acessórios e serviços (não incluídos)

HP USB-C Dock G5
Get to work with a single cable from your USB-C™-enabled notebook  to your displays,
devices, and wired network with the versatile, elegant, and space-saving HP USB-C Dock G5.
The dock is compatible with notebooks from brands like HP, Apple®, Dell, Lenovo, and more.
Referência: 5TW10AA

HP Executive 14.1 Slim Top Load

Take on the world in style with an HP Executive Series notebook case that provides a polished,
professional look. The sleek profile and premium materials make a bold statement and keep
your devices and data on lockdown. Traveling is a breeze and device-charging is easy—even
from outside the bag.
Referência: 6KD04AA

HP Bluetooth Travel Mouse
Scroll through your documents, spreadsheets, websites, and more, wherever life takes you,
with the compact, 5-button, wireless HP Bluetooth Travel Mouse that works on virtually any
surface, including glass, and can even drive two PCs in tandem.
Referência: 6SP30AA

HP Sure Key Cable Lock
Take the guess work out of securing your notebook, display, dock, and accessories with the
removable, interchangeable heads of the HP Sure Key Cable Lock.
Referência: 6UW42AA

Teclado e mouse sem fio HP Slim
Aumente a produtividade e maximize seu espaço de trabalho com os elegantes e compactos
Teclado e Mouse Sem Fio HP Slim, projetados para complementar a classe de PCs de negócios
da HP de 2015.
Referência: T6L04AA
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Notas de rodapé de mensagens

 O módulo LTE 4G classe Gbit é opcional e deve ser configurado na fábrica. O módulo projetado para velocidades de download de até 1 Gbps, uma vez que as operadoras implantam 5 agregações de operadoras e largura de banda de canal
de 100 Mhz, exige ativação e contrato de serviço adquirido separadamente. Compatibilidade reversa com tecnologias 3G HSPA. Verifique com o provedor de serviços a disponibilidade e a cobertura em sua região. As velocidades de conexão,
upload e download variam conforme a rede, a localização, o ambiente, as condições de rede e outros fatores. 4G LTE não disponível em todos os produtos e regiões.
 Os processadores Intel® Core™ de seis núcleos são opcionais. A tecnologia com vários núcleos foi projetada para melhorar o desempenho de alguns softwares. Nem todos os clientes ou aplicativos serão necessariamente beneficiados pelo

uso dessa tecnologia. O desempenho e a frequência de clock variam de acordo com a carga de trabalho dos aplicativos e com as configurações de hardware e software. A numeração, a marca e/ou o nome da Intel não representam uma
medida de desempenho superior.
 Para obter funcionalidade Intel® vPro™ completa, são necessários Windows, processador compatível com vPro, chipset Q370 habilitado para vPro, ou superior, e placa WLAN habilitada para vPro. Algumas funcionalidades da tecnologia vPro,

como a tecnologia de gerenciamento Intel Active e a tecnologia Intel Virtualization, exigem software adicional de terceiros para funcionar. A disponibilidade de futuros aplicativos para "dispositivos virtuais" da tecnologia Intel vPro depende de
fornecedores de software terceirizados. A compatibilidade com futuros "dispositivos virtuais" ainda será determinada.
 Ponto de acesso sem fio e serviço de Internet necessários e vendidos separadamente. A disponibilidade dos pontos de acesso sem fio públicos é limitada. Wi-Fi 6 tem compatibilidade reversa com as especificações 802.11 anteriores. As

especificações para Wi-Fi 6 (802.11ax) são preliminares, não são finais. Se as especificações finais forem diferentes das provisórias, a capacidade do notebook de se comunicar com outros dispositivos 802.11ax poderá ser afetada.
 O Wi-Fi® compatível com velocidades de gigabit pode ser obtido com o Wi-Fi 6 (802.11ax) ao transferir arquivos entre dois dispositivos conectados ao mesmo roteador. Requer um roteador sem fio, vendido separadamente, compatível com

canais de 160 MHz.
 A tela de privacidade integrada HP Sure View Reflect é um recurso opcional que deve ser configurado na aquisição e é projetada para funcionar na orientação paisagem.
 HP Sure Sense requer Windows 10.
 O HP WorkWell requer o Windows 10, não está disponível em todos os países e pode ser baixado na Windows Store.

Notas de rodapé das especificações técnicas

 Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem exigir hardware, drivers, software ou BIOS atualizados e/ou adquiridos separadamente para o uso integral das funcionalidades do
Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, opção que está sempre ativada. Podem ser cobradas tarifas do ISP, e requisitos adicionais podem se aplicar ao longo do tempo para atualizações. Consulte http://www.windows.com/.
 Alguns dispositivos para uso acadêmico serão atualizados automaticamente para o Windows 10 Pro Education com a atualização de aniversário do Windows 10. Os recursos variam; consulte https://aka.ms/ProEducation para obter

informações sobre recursos do Windows 10 Pro Education.
 A tecnologia com vários núcleos foi projetada para melhorar o desempenho de alguns softwares. Nem todos os clientes ou aplicativos serão necessariamente beneficiados pelo uso dessa tecnologia. O desempenho e a frequência de clock

variam de acordo com a carga de trabalho dos aplicativos e com as configurações de hardware e software. A numeração, a marca e/ou o nome da Intel não representam uma medida de desempenho superior.
 A velocidade do processador define o modo de desempenho máx; os processadores funcionarão em velocidades mais baixas no modo de otimização de bateria.
 O desempenho da tecnologia Intel® Turbo Boost varia conforme o hardware, o software e a configuração geral do sistema. Consulte www.intel.com/technology/turboboost para obter mais informações.
 De acordo com a política de suporte da Microsoft, a HP não oferece suporte aos sistemas operacionais Windows 8 ou Windows 7 em produtos configurados com processadores Intel e AMD da 7ª geração e posteriores, nem fornece drivers

para Windows 8 ou Windows 7 em http://www.support.hp.com.
 Devido ao fato de alguns módulos de memória de terceiros não serem padrão de setor, recomendamos a memória da marca HP para garantir a compatibilidade. Se você misturar velocidades de memória, o sistema funcionará na velocidade

de memória mais baixa.
 Para unidades de armazenamento, GB = 1 bilhão de bytes. TB = 1 trilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor. Até 30 GB (para Windows 10) são reservados para software de recuperação do sistema.
 Ponto de acesso sem fio e serviço de Internet necessários e vendidos separadamente. A disponibilidade dos pontos de acesso sem fio públicos é limitada. Wi-Fi 6 tem compatibilidade reversa com as especificações 802.11 anteriores. As

especificações para Wi-Fi 6 (802.11ax) são preliminares, não são finais. Se as especificações finais forem diferentes das provisórias, a capacidade do notebook de se comunicar com outros dispositivos 802.11ax poderá ser afetada.
 O módulo LTE 4G classe Gbit categoria 16 é opcional e deve ser configurado na fábrica. O módulo projetado para velocidades de download de até 1 Gbps, uma vez que as operadoras implantam 5 agregações de operadoras e largura de

banda de canal de 100 Mhz, exige ativação e contrato de serviço adquirido separadamente. Compatibilidade reversa com tecnologias 3G HSPA. Verifique com o provedor de serviços a disponibilidade e a cobertura em sua região. As
velocidades de conexão, upload e download variam conforme a rede, a localização, o ambiente, as condições de rede e outros fatores. 4G LTE não disponível em todos os produtos e regiões.

 Miracast é uma tecnologia sem fio que seu PC pode usar para projetar sua tela em TVs, projetores e transmissão.
 Os termos “10/100/1000” ou “Gigabit” Ethernet indicam compatibilidade com o padrão 802.3ab do IEEE para Gigabit Ethernet e não significam velocidade operacional real de 1 Gb/s. Para transmissão de alta velocidade, é necessária a

conexão com um servidor Gigabit Ethernet e infraestrutura de rede.
 Conteúdo em alta definição necessário para visualizar imagens em alta definição.
 As resoluções dependem da capacidade do monitor e das configurações de resolução e profundidade de cores.
 O HP Sure View Reflect é vendido separadamente como um recurso opcional que deve ser configurado na aquisição.
 O teclado com iluminação auxiliar é um recurso opcional.
 Recarrega até 50% da bateria em 30 minutos quando o sistema estiver desligado ou no modo de espera. É necessário um adaptador de alimentação com capacidade mínima de 65 watts. Após a carga atingir 50% da capacidade, o

carregamento voltará ao normal. O tempo de carregamento pode variar em +/-10% devido à tolerância do sistema.
 A disponibilidade pode variar conforme o país.
 Para obter funcionalidade Intel® vPro™ completa, são necessários Windows, processador compatível com vPro, chipset Q370 habilitado para vPro, ou superior, e placa WLAN habilitada para vPro. Algumas funcionalidades da tecnologia

vPro, como a tecnologia de gerenciamento Intel Active e a tecnologia Intel Virtualization, exigem software adicional de terceiros para funcionar. A disponibilidade de futuros aplicativos para "dispositivos virtuais" da tecnologia Intel vPro
depende de fornecedores de software terceirizados. A compatibilidade com futuros "dispositivos virtuais" ainda será determinada.

 A aceleração do sistema de memória Intel® Optane™ não substitui nem aumenta a DRAM no seu sistema. Requer o processador Intel® Core™ de 8ª geração ou superior, versão do BIOS com Intel® Optane™ compatível, Windows 10 de 64
bits e um driver com a Tecnologia de Armazenamento Intel® Rapid (Intel® RST).

 O Assistente de Suporte HP exige Windows e acesso à Internet.
 Os pacotes de drivers HP não vêm pré-instalados, mas estão disponíveis para download em http://www.hp.com/go/clientmanagement.
 O Kit de integração de capacidade de gerenciamento HP pode ser transferido por download em http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
 O agente Absolute é enviado desligado e deve ser ativado pelos clientes quando eles adquirirem e ativarem uma assinatura. As assinaturas podem ser adquiridas por períodos de vários anos. O serviço é limitado; verifique com a Absolute a

disponibilidade fora dos EUA. A garantia de recuperação da Absolute é uma garantia limitada. Aplicam-se determinadas condições. Para ver todos os detalhes, acesse: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-
agreement. O Data Delete é um serviço opcional fornecido pela Absolute Software. Se ele for utilizado, a garantia de recuperação será considerada nula e sem efeito. Para usar o serviço Data Delete, os clientes devem primeiro assinar um
termo de autorização prévia e obter um PIN ou adquirir um ou mais tokens RSA SecurID da Absolute Software.

 HP Drive Lock e Automatic Drive Lock não são compatíveis com unidades NVMe.
 HP Secure Erase para os métodos descritos na publicação especial 800-88 (método de limpeza claro pol.) do National Institute of Standards and Technology. O HP Secure Erase não oferece suporte para plataformas com Intel® Optane™.
 O Firmware TPM é versão 2.0. O Hardware TPM é v1.2, que é um subconjunto da especificação TPM 2.0 versão v0.89 conforme implementada pela Intel Platform Trust Technology (PTT). TPM versão 2.0. O Hardware TPM é v1.2, que é um

subconjunto da especificação TPM 2.0 versão v0.89 conforme implementada pela Intel Platform Trust Technology (PTT).
 O HP Sure Click está disponível em algumas plataformas da HP e oferece suporte para Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ e Chromium™. Os anexos compatíveis incluem o Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e arquivos PDF

no modo somente leitura, quando o Microsoft Office ou o Adobe Acrobat estão instalados.
 O HP BIOSphere Gen5 está disponível para computadores HP Pro e Elite selecionados. Consulte as especificações do produto para obter detalhes. Os recursos podem variar, dependendo da plataforma e das configurações.
 HP Sure Sense requer Windows 10.
 O HP Client Security Manager Gen6 exige o Windows e está disponível para computadores HP Pro e Elite selecionados.
 O HP Sure Start Gen5 está disponível em determinados PCs HP com processadores Intel.
 O HP Sure Run Gen3 está disponível para alguns PCs HP Pro, Elite e Workstation com Windows 10, com processadores Intel® ou AMD selecionados.
 O HP Sure Recover Gen3 está disponível em determinados PCs HP e requer uma conexão de rede aberta. Não disponível em plataformas com várias unidades de armazenamento interno. Você deve fazer backup dos arquivos, dados, fotos,

vídeos etc. importantes antes de usar o HP Sure Recover para evitar perda de dados.
 Sensor de impressão digital HP vendido separadamente ou como recurso opcional.
 Os HP Care Packs são vendidos separadamente. Os níveis dos serviços e os tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar de acordo com sua localização geográfica. O serviço tem início na data da compra do hardware. Restrições e

limitações se aplicam. Para detalhes, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço aplicáveis da HP, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode ter direitos legais
adicionais, conforme as leis locais aplicáveis, e tais direitos não são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições de serviços HP ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.

 Com base no registro de EPEAT® EUA de acordo com IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. O status varia de acordo com o país. Acesse www.epeat.net para obter mais informações.
 Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos incluem quantidades maiores de halogênio. Peças de manutenção obtidas após a compra podem conter mais halogênio.
 O brilho real será menor com HP Sure View ou tela sensível ao toque.
 Adesão ao Windows Defender, Windows 10 e conexão de Internet necessários para atualizações.
 Windows 10 MM14 battery life will vary depending on various factors including product model, configuration, loaded applications, features, use, wireless functionality, and power management settings. The maximum capacity of the battery

will naturally decrease with time and usage. See www.bapco.com for additional details.

Receba atualizações hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos da HP são as estabelecidas
nas declarações de garantia limitada expressa que acompanham tais produtos. Nada aqui contido deve ser interpretado como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões,
erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.
 
Intel, Core, Optane e Intel vPro são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países. Bluetooth é uma marca
comercial do respectivo proprietário e é utilizada pela HP Inc. sob licença. USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registradas da USB Implementers Forum. SDXC é uma marca comercial
registrada da SD-3C nos Estados Unidos, em outros países ou em ambos. ENERGY STAR é uma marca comercial registrada da Agência de Proteção Ambiental dos EUA. Todas as outras marcas
comerciais são de propriedade de seus respectivos detentores.
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