
Folha de dados

Victus by HP Laptop 16-d1001np

Prepara-te para jogar e dominar.

Equipado com um processador Intel® , o Portátil Victus by HP de 16,1 polegadas dá resposta às tuas necessidades de
gaming. Com teclado de gaming versátil e taxa de atualização rápida num ecrã de alta resolução . Domina em cada jogo
com um sistema de arrefecimento que impede o sobreaquecimento . Eleva a tua experiência de gaming ao máximo para
além do hardware com o OMEN Gaming Hub.

*As imagens podem ser diferentes dos produtos

Mais horas de gaming sem sobreaquecimento
Domina em cada jogo com um sistema de
arrefecimento que impede o sobreaquecimento.

Taxa de atualização rápida num ecrã de alta
resolução
Joga no teu melhor e durante mais tempo com um
ecrã de alta resolução de 16,1 polegadas, uma taxa de
atualização rápida e uma bateria de longa duração.

Personaliza a tua experiência de gaming com o
OMEN Gaming Hub
Tudo de que precisa para elevar a sua experiência de
gaming, desde controlos de desempenho a opções de
iluminação e muito mais.
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Em destaque

Uma nova perspetiva
O Windows 11 é um espaço calmo e criativo onde pode seguir as suas paixões
através de uma experiência nova. Desde o Menu Iniciar rejuvenescido até
novas formas de se ligar aos seus contactos, notícias, jogos e conteúdos, o
Windows 11 é o espaço onde pode reetir, expressar-se e criar naturalmente.

Um processador dinâmico que se adapta a si para um desempenho superior na
execução de várias tarefas em simultâneo.
Os processadores Intel® Core™ de 12.ª geração distribuem o desempenho
onde mais precisa, poupando tempo e aumentando a sua capacidade de fazer
o quer efetivamente.

Placa gráca NVIDIA® GeForce® GTX 1650
Com a nova arquitetura NVIDIA Turing™, a experiência de gaming e de
streaming jamais será a mesma. Obtém toda a potência de que precisas e um
desempenho uido a alta velocidade e eciente em termos energéticos da
gráca NVIDIA® GeForce® GTX 1650.

Ecrã FHD antirreexo (144Hz)
Reduz o lag e o efeito de ghosting da imagem frustrantes com um ecrã que
combina uma taxa de atualização ultrarrápida de 144 Hz e uma resolução FHD
1080p para uma experiência de gaming uida e envolvente.

OMEN Gaming Hub
O OMEN Gaming Hub é o teu único local para aperfeiçoares a tua experiência
de gaming. Desde melhorias de software ao controlo de hardware, e serviços
ao vivo, o OMEN Gaming Hub eleva a tua experiência de gaming de uma forma
fácil e simples.

HP 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.

Câmara HD HP Wide Vision
O amplo ângulo de visão de 88º permite-lhe realizar videochamadas com toda
a sua família ou grupo de amigos com uma nitidez impressionante.

Porta SuperSpeed USB Type-C® (débito binário de 5 Gbps)
Ligue a sua unidade de armazenamento externo através desta porta
SuperSpeed USB Type-C®, com um débito binário de 5 Gbps. Além disso, é
reversível, para que nunca tenha de se preocupar com a ligação virada ao
contrário.

HP Imagepad com capacidade de gestos multitoque
Este touchpad com capacidade de gestos multitoque é capaz de reconhecer
gestos com quatro dedos e permite-lhe deslocar, ampliar e navegar com um
simples toque.

Teclado com retroiluminação e teclado numérico incorporado
Mantenha-se ligado mesmo em salas com fraca iluminação ou durante voos
noturnos. Graças a um teclado iluminado e a um teclado numérico
incorporado, poderá escrever confortavelmente em diversos ambientes.
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*As imagens podem ser diferentes dos produtos

Especicações
Desempenho
Sistema operativo
Windows 11 Home
Processador
Intel® Core™ i5-12500H (up to 4.5 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 18 MB L3 cache, 12
cores, 16 threads)  
Família de processadores: Processador Intel® Core™ i5 de 12.ª Geração
Chipset
SoC integrado Intel®
Memória
RAM DDR5-4800 MHz de 8 GB (1 x 8 GB)
Número de ranhuras de memória acessíveis pelo utilizador: 2
Armazenamento
SSD M.2 PCIe® NVMe™ TLC de 512 GB
Unidade ótica não incluída
Armazenamento Dropbox de 25 GB por 12 meses
Placa gráca
Dedicada: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 com design Laptop GPU (4 GB de memória GDDR6
dedicada) ; 
Áudio
Áudio B&O; Dois altifalantes; HP Audio Boost
Mostrar
Ecrã FHD (1920 x 1080) de 40,9 cm (16,1 pol.) na diagonal, 144 Hz, IPS, moldura na,
antirreexo, 250 nits, NTSC a 45%
Relação ecrã-chassis
83.56%
Energia
Adaptador de CA HP Smart (150 W);
Tipo de bateria
Bateria de 4 células de polímero de lítio (70 Wh)
280 g
Bateria e Energia
Suporta carregamento rápido de bateria: aproximadamente 50% em 30 minutos

Conectividade
Interface de rede
LAN GbE 10/100/1000 Integrada
Conetividade sem os
Adaptador combinado MediaTek MT7921 com Wi-Fi 6 (2x2) e Bluetooth® 5.2 (suporta
velocidades de transferência de dados na ordem dos gigabits) 
Suporte MU-MIMO
Portas
1 Porta SuperSpeed USB Type-C® (débito binário de 5 Gbps) (DisplayPort™ 1.4, Tecnologia HP
Sleep and Charge); 1 Porta SuperSpeed USB Type-A (débito binário de 5 Gbps) (HP Sleep and
Charge); 2 Portas SuperSpeed USB Type-A (débito binário de 5 Gbps); 1 Porta HDMI 2.0; 1 Porta
RJ-45; 1 Porta de CA (conector Smart Pin); 1 Tomada combinada para
auscultadores/microfone;
Ranhuras de expansão
1 leitor de cartões multimédia SD multi-formato
Câmara Web
Câmara HP Wide Vision 720p HD com redução de ruído temporal e dois conjuntos de microfones
digitais integrados

Design
Cor do Produto
Logótipo de mica prateado, cromado escuro
Acabamento da pintura

Software
Apps HP
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP CoolSense; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub
Software
ExpressVPN (período grátis de 30 dias); LastPass Premium (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: 66Y50EA #AB9 
Código UPC/EAN: 196548299034
Rótulos ecológicos
Registo EPEAT® Silver 
Certicação ENERGY STAR®
Peso
A partir de 2,46 kg;
Embalado: 3,71 kg
Nota referente ao peso: O peso varia de acordo com a conguração
Dimensões
37 x 26 x 2,35 cm;
Embalado: 6,9 x 55,2 x 34,5 cm
Nota referente às dimensões: As dimensões variam de acordo com a conguração
Garantia do fabricante
A garantia limitada de 2 anos (2/2/0) inclui 2 anos de peças e mão de obra. Não inclui reparação
no local. Os termos e condições variam consoante o país. São aplicáveis determinadas
restrições e limitações.
Teclado
Teclado de tamanho integral, com retroiluminação, prateado mica, com teclado numérico
HP Imagepad com suporte de gestos multitoque; Suporte de touchpad de precisão
Gestão de segurança
Leitor de impressões digitais não disponível

6,7

1

18

23

5

11,12,13

19

22
24

2

27



Folha de dados

Victus by HP Laptop 16-d1001np

Acessórios recomendados
* Não incluído.

Rato HP Pavilion Gaming
300
4PH30AA

Tapete para Rato HP
Pavilion Gaming 300
4PZ84AA

Mochila HP Pavilion
Gaming 500
6EU58AA

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 beneciam necessariamente com a utilização desta tecnologia. O

desempenho e a frequência do relógio variam consoante a carga de trabalho das aplicações e as congurações de hardware e software. A numeração, marca e/ou designação da Intel não constituem uma medição de um
desempenho superior. Intel e o logótipo Intel são marcas comerciais da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou noutros países.
 Intel e Iris são marcas comerciais da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos E.U.A. e/ou noutros países.
 Todas as especicações de desempenho representam especicações típicas proporcionadas pelos fabricantes dos componentes da HP; o desempenho real pode ser maior ou menor.
 A solução térmica varia consoante a conguração.

Notas de rodapé referentes a funcionalidades
 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 da

atualização da BIOS para tirar o máximo partido das funcionalidades do Windows. O Windows é atualizado e ativado automaticamente. É necessária ligação Internet de alta velocidade e conta Microsoft. Para atualizações ao
longo do tempo, poderão ser aplicadas taxas pelo fornecedor de serviços de Internet e requisitos adicionais. Consulte http://www.windows.com.
 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software beneciam necessariamente com a utilização desta tecnologia. O

desempenho e a frequência do relógio variam consoante a carga de trabalho das aplicações e as congurações de hardware e software. A numeração da Intel não constitui uma medição de um desempenho superior.
 © 2021 NVIDIA Corporation. NVIDIA, o logótipo NVIDIA, GeForce e GeForce RTX são marcas registadas e/ou marcas comerciais da NVIDIA Corporation nos Estados Unidos e noutros países. Todas as outras marcas comerciais e

direitos de autor pertencem aos respetivos proprietários.
 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; não recomendado com um

carregador de bateria de capacidade inferior. 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 equipamentos da HP. Para consultar uma lista completa das características/funcionalidades do equipamento, aceda a http://store.hp.com.
 As funcionalidades poderão necessitar de software ou outras aplicações de terceiros para fornecer as funcionalidades descritas.
 As velocidades reais poderão variar. USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais da USB Implementers Forum.

Rodapés com especicações técnicas
 25 GB de armazenamento gratuito no Dropbox durante 12 meses a contar da data de registo. Para consultar todos os detalhes e as condições de utilização, incluindo as políticas de cancelamento, aceda ao website do

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.
 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, não recomendado com um

carregador de bateria de capacidade inferior. Após o carregamento ter atingido 50% de capacidade, o 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 características/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 beneciar da utilização desta tecnologia. O

desempenho e a frequência do relógio variam consoante a carga de trabalho das aplicações e as congurações de hardware e software. A numeração, marca e/ou designação da Intel não constituem uma medição de um
desempenho superior.
 O desempenho da Tecnologia Intel® Turbo Boost varia consoante o hardware, o software e a conguração geral do sistema. Para saber mais detalhes, aceda a http://www.intel.com/technology/turboboost.
 O Wi-Fi 6 foi concebido para suportar velocidades de dados da ordem dos gigabits quando transfere cheiros entre dois dispositivos ligados ao mesmo router. É necessário um router sem os (vendido em separado) que

suporte canais de 80 MHz e mais elevados.
 É necessário um ponto de acesso sem os e serviço de Internet (vendido em separado). A disponibilidade dos pontos de acesso públicos sem os é limitada. Wi-Fi 6 é retrocompatível com as especicações 802.11

anteriores.
 O Wi-Fi 6 (802.11ax) não é suportado na Bielorrússia, onde as congurações de Wi-Fi serão otimizadas para os requisitos regulamentares locais (802.11ac).
 Todas as especicações de desempenho representam especicações 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.
 Para obter os melhores resultados com a funcionalidade HP Sleep and Charge, use um cabo USB com protocolo de carregamento ou adaptador de cabo com um dispositivo externo.
 Decorridos 30 dias, é revertido para o plano LastPass básico.
 A relação watt/hora (Wh) real da bateria varia consoante a capacidade do design. A capacidade da bateria diminui naturalmente com o prazo de validade, o tempo, a utilização, o ambiente, a temperatura, a conguração do

sistema, as aplicações carregadas, as funcionalidades, as denições de gestão de energia e outros fatores.
 Deve ser ativado no prazo de 180 dias a contar da data de ativação do Windows.
 Com base no registo EPEAT® dos E.U.A., de acordo com a norma IEEE 1680.1-2018 para o registo EPEAT®. O estatuto EPEAT® varia consoante o país. Para mais informações, consulte www.epeat.net.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. As informações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão denidas nas declarações de
garantia expressas que acompanham os respetivos produtos e serviços. Nada do aqui apresentado deverá ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não é responsável por omissões nem erros
técnicos ou editoriais aqui apresentados. 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. 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 da atualização da
BIOS para tirar o máximo partido das funcionalidades do Windows. O Windows é atualizado e ativado automaticamente. É necessária ligação Internet de alta velocidade e conta Microsoft. Para atualizações ao longo do
tempo, poderão ser aplicadas taxas pelo fornecedor de serviços de Internet e requisitos adicionais. Consulte http://www.windows.com.
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