
Desempenho para tudo e muito mais
Desfrute de um desempenho superior. Utilize um
portátil com processador Intel® Core™ premium de
10.ª geração que o acompanha nas suas tarefas em
qualquer lugar.

Menos para transportar. Mais para desfrutar.
Um portátil compacto que simplifica o seu trabalho nas
suas deslocações, com touchpad de precisão, uma
bateria de elevada autonomia e carregamento HP Fast
Charge .

Uma experiência de entretenimento memorável
Com Áudio B&O, uma maior relação ecrã-chassis e um
ecrã de moldura fina, pode desfrutar de uma experiência
de entretenimento com qualidade cinematográfica no seu
portátil compacto.

Experiências excecionais em qualquer lugar
Os processadores Intel® Core™ de 11.ª geração
oferecem a combinação perfeita de funcionalidades
para o tornar imparável. Faça as coisas mais
rapidamente com elevado desempenho, capacidade de
resposta instantânea e a melhor conectividade do
segmento.

Autonomia da bateria libertadora
Encare facilmente o seu dia sem se preocupar em
recarregar a bateria. Com até 8 horas de autonomia de
bateria, pode trabalhar, ver mais e desfrutar mais do seu
tempo livre sem cabos.

HP Sales Central
HP Pavilion Laptop 15-eg0002np (2Q3E9EA)
Ativo desde 10/11/2020

Descrição geral
Trabalhe em qualquer lugar. Mantenha-se entretido aonde
quer que vá.

O Portátil HP Pavilion 15 oferece um melhor desempenho num
formato mais compacto, para que possa fazer mais em
qualquer lugar. Desfrute de uma experiência de
entretenimento impressionante com o ecrã de moldura fina e o
Áudio B&O.

Um portátil mais compacto e com incrível desempenho que lhe
permite fazer mais e desfrutar de entretenimento em qualquer
lugar.

1

3

6



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

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.

Intel® Iris® Xᵉ Graphics
Desempenho impressionante para criação, jogos e
entretenimento. Um novo nível de desempenho gráfico e
imagens incrivelmente nítidas com a vantagem de um
portátil fino e leve.

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.

Especificações

Sistema operativo
Windows 10 Home 64

Família de processadores
Processador Intel® Core™ i5 de 11.ª geração

Principal argumento de venda MDA
Está disponível o Windows 10 Home ou outros sistemas operativos

Processador
Processador Intel® Core™ i5-1135G7 (até 4,2 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, 8 MB de cacheL3, 4
núcleos) 1

Chipset
SoC integrado Intel®

Especificações de impacto sustentável
Plástico recolhido do oceano no compartimento da coluna

Gestão de segurança
Ranhura para cabo antirroubo Kensington Nano

Memória, padrão
SDRAM DDR4-3200 de 12 GB (1 x 4 GB, 1 x 8 GB)

Disposição da memória (ranhuras e dimensões)
1 x 4 GB;1 x 8 GB

Descrição do disco rígido
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Serviço em cloud
Dropbox

Unidade óptica
Unidade ótica não incluída

Ecrã
Ecrã FHD (1920 x 1080), de 39,6 cm (15,6 pol.) na diagonal, moldura fina, antirreflexo, 250 nits, NTSC a 45%
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Dimensão do ecrã (diagonal)
39,6 cm (15,6 pol.)

Gráficos
Integrada

Placa gráfica (integrada)
Intel® Iris® Xᵉ Graphics

Portas
1 Porta SuperSpeed USB Type-C® (débito binário de 10 Gbps) (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4,
Tecnologia HP Sleep and Charge); 2 Portas SuperSpeed USB Type-A (débito binário de 5 Gbps); 1 Porta HDMI
2.0; 1 Porta de CA (conector Smart Pin); 1 Tomada combinada para auscultadores/microfone

Slots de expansão
1 leitor de cartões multimédia SD multi-formato

Webcam
Câmara HP Wide Vision 720p HD com dois conjuntos de microfones digitais integrados

Características de áudio
Áudio B&O; Dois altifalantes; HP Audio Boost

Dispositivo apontador
HP Imagepad com suporte de gestos multitoque; Suporte de touchpad de precisão

Teclado
Teclado de tamanho integral verde claro com retroiluminação e teclado numérico

Sem fios
Tomada combinada Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) e Bluetooth® 5 (suporta velocidades de transferência de
ficheiros da ordem dos Gigabits) 1

Tipo de fonte de alimentação
Adaptador de CA HP Smart (45 W)

Tipo de bateria
Iões de lítio de 3 células, 41 Wh

Eficiência energética
Certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver

Design do Produto
Tampa e estrutura do teclado com efeito jato de areia, base com acabamento pintado

Cor do Produto
Tampa em alumínio verde floresta, base verde-claro e estrutura do teclado em alumínio verde-claro

Dimensões mínimas (L x P x A)
36,02 x 23,4 x 1,79 cm
(As dimensões variam de acordo com a configuração)
3

Peso
1,75 kg

Número UPC
195161675638

Dimensões da embalagem (L x P x A)
6,9 x 52 x 30,5 cm

Peso da embalagem
2,29 kg

Software incluído
McAfee LiveSafe™

Software pré-instalado
Netflix; ExpressVPN (período grátis de 30 dias); LastPass Premium (período grátis de 30 dias)

Garantia
Peças, mão de obra e serviço de recolha e devolução (2 anos)
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Descrição geral

1 Recarrega até 50% da bateria em 45 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.

2 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 Wind

3 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.

4 Intel e Iris são marcas comerciais da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos E.U.A. e/ou noutros países. Intel, o logótipo Intel e Iris são marcas
comerciais da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos E.U.A. e/ou noutros países.

5 É necessário conteúdo de alta definição total (FHD) para visualizar imagens FHD.

Especificações

6 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 de reló

7 O desempenho da Tecnologia Intel® Turbo Boost varia consoante o hardware, o software e a configuração geral do sistema. Para saber mais detalhes,
aceda a http://www.intel.com/technology/turboboost.

11 É possível ao Wi-Fi suportar velocidades da ordem dos Gigabits ao transferir ficheiros entre dois dispositivos ligados ao mesmo router. É necessário um
router sem fios (vendido em separado) que suporte canais de 160 MHz.

12 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.
13 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 6 (802.11ax) é retrocompatível com as especificações do Wi-Fi 802.11 anteriores. As especif
16 Wi-Fi 6 (802.11ax) não é suportado na Ucrânia, Rússia e Indonésia, onde as configurações de Wi-Fi serão otimizadas para os requisitos regulamentares

locais (802.11ac).

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. A informação aqui incluída está sujeita a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias dos produtos e
serviços da HP encontram-se estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham os respetivos produtos e serviços. Nada do aqui referido
será interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem por omissões aqui incluídos.
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