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Desempenho e fiabilidade para o dia a dia

O dia a dia exige desempenho excecional e durabilidade comprovada. O PC Desktop HP Pavilion oferece elevado
desempenho e a fiabilidade de uma marca de confiança que protege o que é mais importante para si.

*As imagens podem ser diferentes dos produtos

Desempenho em tudo o que faz
Ver vídeos, trabalhar em projetos e estar ligado à
família e aos amigos tornou-se mais fácil e mais
rápido do que nunca, com um processador de elevado
desempenho e a mais recente tecnologia Bluetooth®
integrada.

A marca em que confia. Concebido para durar.
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.

Criado para famílias modernas
Troque a monótona torre preta por uma com
acabamento escovado prateado que cabe
perfeitamente em qualquer lugar. Foi concebida com
várias portas frontais, o que lhe permite ligar rápida e
facilmente todos os seus dispositivos.1 2
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Características

Reinventa o desempenho de desktop
Os processadores para desktop Intel® Core™ de 11.ª geração apresentam uma
nova arquitetura inovadora que reinventa o desempenho inteligente (IA),
visualização e gráficos imersivos, e sintonização e capacidade de expansão
avançadas, juntamente com velocidades de memória até DDR4-3200, USB 3.2
Gen 2x2 (20G) integradas e CPU com até 20 lanes PCIe 4.0 para dar aos
utilizadores o controlo das experiências do mundo real que mais lhes
interessam.

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

Construído para durar
A vida pode ser imprevisível, mas o seu PC desktop HP não deveria sê-lo.
Submetemos os nossos PCs desktop a mais de 230 testes individuais para
podermos garantir a durabilidade e a fiabilidade em que pode confiar.

Porta SuperSpeed USB Type-A com um débito binário de 5 Gbps
Ligue a sua unidade de armazenamento externo através desta porta
SuperSpeed USB Type-A, com um débito binário de 5 Gbps.

Porta Ethernet
Quando tem uma ligação sem fios inconsistente, pode ligar rapidamente o seu
cabo de Ethernet para desfrutar de uma experiência de Internet com fios
contínua que supera qualquer problema associado à ligação sem fios.

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.

Memória Dual-Channel
Com a tecnologia Dual-Channel, dois canais trabalham em simultâneo para
duplicar a velocidade de comunicação entre o controlador de memória e o
crescente desempenho do sistema da RAM.

Wi-Fi 5 (2x2) e Bluetooth® 5.0 (802.11a/b/g/n/ac)
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.

Construído para durar
A vida pode ser imprevisível, mas o seu PC desktop HP não deveria sê-lo.
Submetemos os nossos PCs desktop a mais de 230 testes individuais para
podermos garantir a durabilidade e a fiabilidade em que pode confiar.

Som surround 5.1
Com todas as portas necessárias para um autêntico som surround 5.1,
desfruta dos teus filmes, programas ou músicas favoritos com uma qualidade
de som mais rica e imersiva, bastando para tal ligar uma configuração de
altifalantes de som surround.

HP QuickDrop
Utiliza a tecnologia sem fios para transferires fotografias, vídeos, documentos,
etc., entre o teu PC e o dispositivo móvel.
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*As imagens podem ser diferentes dos produtos

Especificações

Desempenho
Sistema operativo
Processador
Intel® Core™ i5-11400 (frequência base de 2,6 GHz, até 4,4 GHz com frequência Max turbo, 12
MB L3 de cache, 6 núcleos)  
Família de processadores: Processador Intel® Core™ i5 de 11.ª geração
Chipset
Intel® RKL H570

Memória
RAM DDR4 (2933 MHz) de 8 GB (2 x 4 GB)
Velocidades de transferência até 2933 MT/s.
Slots de memória utilizadas: 2 DIMM

Armazenamento
SSD M.2 PCIe® NVMe™ de 512 GB
Unidade ótica não incluída

Gráficos
Integrada: Intel® Iris® Xᵉ Graphics; 
Áudio
Som surround 5.1

Descrição do ecrã
Display monitors sold separately. For more information please visit www.hp.com/eur/home-
monitors

Energia/Alimentação
Fonte de alimentação com eficiência Silver (310 W)

Conectividade
Interface de rede
LAN GbE 10/100/1000 Integrada

Conectividade sem fios
Tomada combinada Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® e Bluetooth® 5 
Miracast compatible; MU-MIMO supported
Portas
Parte frontal: 1 Porta SuperSpeed USB Type-C® (débito binário de 5 Gbps); 2 Portas SuperSpeed
USB Type-A (débito binário de 10 Gbps); 2 Portas SuperSpeed USB Type-A (débito binário de 5
Gbps); 1 combo para auscultadores/microfone
Traseira: 4 Portas USB 2.0 Type-A; 1 Entrada de áudio (audio-in); 1 Saída de áudio (audio-out); 1
Entrada de microfone; 1 Porta RJ-45
Leitor de cartões de memória 3-em-1 HP
Baías para unidades internas: Dois de 3,5 pol. disponíveis

Conectores de vídeo
1 VGA; 1 saída HDMI 1.4b

Slots de expansão
2 M.2; 1 PCIe x16; 1 PCIe x1

Design
Cor do Produto
Prateado natural

Software
Apps HP
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; HP Support Assistant; OMEN Gaming
Hub

Software
ExpressVPN (30 day free trial); LastPass Premium (30 day free trial)  

Informações adicionais
Referência
P/N: 4K5E3EA #AB9 
UPC/EAN code: 196068867737
Peso
5,96 kg;
Embalado: 8,2 kg

Dimensões
15,54 x 30,4 x 33,74 cm;
Embalado: 49,9 x 40 x 28,7 cm

Garantia
2 year (2/2/0) limited warranty includes 2 years of parts and labor. No on-site repair. Terms and
conditions vary by country. Certain restrictions and exclusions apply.;

Acessórios incluídos
Saco de parafusos
Conjunto de teclado e rato USB com fios (Preto)
Gestão de segurança
Ranhura de bloqueio Kensington MicroSaver
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Serviços de garantia*

3-year pickup and return
UM917E

Notas de rodapé relativas a Principais argumentos de venda

 Bluetooth® é uma marca comercial propriedade do titular e utilizada pela HP Inc. sob licença.
 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

 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 Intel não é uma medição de desempenho superior.
 Os resultados dos testes HP Total Test Process não constituem uma garantia de desempenho futuro sob estas condições de teste. Para obter cobertura contra danos ocorridos no âmbito dos testes HP Total Test Process ou

contra quaisquer danos acidentais,
 As velocidades reais poderão variar.
 É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet (vendido em separado). A disponibilidade dos pontos de acesso públicos sem fios é limitada. Wi-Fi 5 (802.11ac) é retrocompatível com especificações Wi-Fi 5

anteriores.
 Os resultados dos testes HP Total Test Process não constituem uma garantia de desempenho futuro sob as mesmas condições de teste. Para obter cobertura contra danos ocorridos no âmbito dos testes HP Total Test

Process ou contra quaisquer danos acidentais, é necessário adquirir o HP Accidental Damage Protection Care Pack (HP Care Pack de Proteção Contra Danos Acidentais) opcional.

Rodapés com especificações técnicas

 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 constituem uma medição de um
desempenho superior.

 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.
 Reverting to LastPass basic after 30 days.

© Copyright 2021 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 definidas 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. 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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