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Autonomia, desempenho e potência para o dia a dia

Mantenha-se ligado ao que é mais importante com a bateria de elevada autonomia e o ecrã de moldura fina num portátil
fino e elegante. Concebido para o manter produtivo e entretido em qualquer lugar, este portátil HP de 14 polegadas
oferece um desempenho fiável e incorpora um ecrã de grandes dimensões, para que possa fazer streaming, navegar na
Internet e executar rapidamente tarefas desde o nascer ao pôr do sol.

*As imagens podem ser diferentes dos produtos

Veja mais, transporte menos
Veja muito mais num ecrã amplo com moldura fina de
6,5 mm. O design fino e leve torna este portátil fácil de
ser levado para todo o lado.

Desempenho fiável
Encare facilmente os dias mais atarefados com o
desempenho de um processador AMD. Graças à
elevada capacidade de armazenamento, pode guardar
todas as suas fotografias, vídeos e documentos.

Mantenha-se ligado
Com uma bateria de longa duração e Tecnologia HP
Fast Charge, este portátil permite-lhe trabalhar,
assistir a conteúdos multimédia e manter-se ligado
todo o dia. O touchpad de precisão integrado com
capacidade multitoque acelera a navegação e
aumenta a produtividade.
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Características

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 refletir, expressar-se e criar naturalmente.

Processador móvel AMD Athlon™ Silver 3050U
Faça muito mais e com maior rapidez num portátil fiável, concebido para as
tarefas do seu dia a dia. Os processadores móveis AMD Athlon™ série 3000
oferecem funcionalidades modernas e uma incrível capacidade de resposta
para que o seu PC funcione na perfeição. Faça streaming de filmes com incrível
realismo e durante horas a fio, com uma autonomia impressionante da
bateria.

Unidade de estado sólido de 128 GB
Sem as peças móveis de uma unidade de disco rígido normal, as unidades de
estado sólido são mais eficientes, fiáveis e rápidas. Arranque em segundos,
transfira ficheiros sem ter de esperar horas e desfrute de uma experiência
mais rápida sempre que utilizar o seu PC.

Wi-Fi 5 (1x1) e Bluetooth® 4.2 (802.11a/b/g/n/ac)
Mantenha-se ligado através de Wi-Fi e acessórios de Bluetooth® com a
tecnologia sem fios.

Suporte MU-MIMO
Se tem vários dispositivos MU-MIMO em sua casa, o suporte MU-MIMO pode
ser utilizado em combinação com o router MU-MIMO para maximizar o tráfego
de rede, a fim de poder desfrutar de uma experiência online fluida.

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.

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.

Leitor de cartões SD e microSD
Basta inserir um cartão SD ou microSD e expandir o armazenamento do seu
dispositivo para mais filmes, fotografias e músicas ou aceder facilmente a
qualquer conteúdo que tenha armazenado num cartão existente.

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.

Câmara HP TrueVision HD
Realize videochamadas com uma nitidez impressionante, mesmo com pouca
luz, e torne todas as suas conversas ainda mais realistas.

Armazenamento na nuvem dropbox
Armazene e sincronize o seu conteúdo online com a Dropbox. Obtenha 25 GB
de armazenamento durante 1 ano para aceder, gerir e partilhar as suas
fotografias, músicas e ficheiros a partir de qualquer lugar com acesso à
Internet.

McAfee® LiveSafe™
Proteja o seu sistema operativo com uma subscrição de 30 dias grátis do
McAfee® LiveSafe™.

Ecrã de margens reduzidas
Ao incorporar um ecrã de maiores dimensões numa estrutura mais pequena,
esta moldura ultra-fina e praticamente invisível revoluciona a aparência do seu
monitor com um design funcional e elegante.

Design elegante
Transporte facilmente este fino e leve PC de divisão para divisão ou em
viagem. Quando o seu PC o acompanha onde quer que vá, nunca foi tão fácil
manter-se produtivo e entretido.

HP Fast Charge
Ninguém gosta de esperar horas para carregar a bateria do seu portátil.
Desligue o seu dispositivo e carregue 50% da bateria em aproximadamente 45
minutos.

Dois altifalantes frontais
Aumente o volume da sua música, filme ou jogo favorito. Quando o áudio está
direcionado para si, nada interfere consigo e o seu entretenimento.
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Especificações

Desempenho
Sistema operativo
Windows 11 Home em modo S

Processador
AMD Athlon™ Silver 3050U (2,3 GHz de frequência de relógio base, até 3,2 GHz de frequência de
relógio máxima, cache 4 MB L3, 2 núcleos, 2 fios)  
Família de processadores: Processador AMD Athlon™ Silver
Chipset
SoC integrado AMD

Memória
RAM DDR4 (2400 MHz) de 4 GB (1 x 4 GB)
Velocidades de transferência até 2400 MT/s.
Número de ranhuras de memória acessíveis pelo utilizador: 0

Armazenamento
SSD SATA 3 TLC M.2 de 128 GB
Unidade ótica não incluída
Armazenamento Dropbox de 25 GB por 12 meses

Gráficos
Integrada: Placa gráfica AMD Radeon™; 
Áudio
Dois altifalantes

Ecrã
Ecrã HD (1366 x 768), de 35,6 cm (14 pol.) na diagonal, moldura fina, antirreflexo, 220 nits,
NTSC a 45%

Relação ecrã-chassis
79.08%

Energia/Alimentação
Adaptador de CA HP Smart (45 W);
Tipo de bateria
Iões de lítio de 3 células, 41 Wh
210 g

Bateria e energia
Até 9 horas e 15 minutos ;
Suporta tecnologia de carregamento rápido da bateria: aproximadamente 50% em 45 minutos

Máxima duração da bateria durante reprodução de vídeo
Até 10 horas

Conectividade
Conectividade sem fios
Tomada combinada Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2
compatível com Miracast; suporte MU-MIMO

Portas
1 Porta SuperSpeed USB Type-C® (débito binário de 5 Gbps); 2 Portas SuperSpeed USB Type-A
(débito binário de 5 Gbps); 1 Porta HDMI 1.4b; 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 TrueVision 720p HD com dois conjuntos de microfones digitais integrados

Design
Cor do Produto
Prateado natural
Tampa e base com acabamento pintado, estrutura do teclado embutido em rolo em escovado
vertical

Software
Apps HP
HP 3D DriveGuard; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant

Software
ExpressVPN (avaliação gratuita de 30 dias); 
1 ano de subscrição incluído do Microsoft 365 Pessoal
Serviço e suporte
McAfee LiveSafe™ 

Informações adicionais
Referência
P/N: 590L7EA #AB9 
UPC/EAN code: 196337311862
Rótulos ecológicos
Registo EPEAT® 
Com certificação ENERGY STAR®

Peso
1.46 kg;
Embalado: 1,71 kg
Nota referente ao peso: O peso varia de acordo com a configuração

Dimensões
32,4 x 22,5 x 1,79 cm;
Embalado: 6,9 x 48,3 x 30,5 cm
Nota referente às dimensões: As dimensões variam de acordo com a configuração

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, prateado natural
HP Imagepad com suporte de gestos multitoque; Suporte de touchpad de precisão

Gestão de segurança
Leitor de impressões digitais não disponível

6,7

1

17

18

23

3

5

10

24

2

27



Folha de Dados

HP Laptop 14s-fq0002np

Serviços de garantia*

3 anos, recolha e devolução
U1PS4E

Notas de rodapé relativas a Principais argumentos de venda

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 beneficiam necessariamente com a 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 da AMD não constitui uma medição da velocidade de relógio. É necessária
ligação à Internet (não incluída).
 É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet. A disponibilidade dos pontos de acesso públicos sem fios é limitada. As especificações para WLAN 802.11ac são especificações previstas e não são finais. Se as

especificações finais forem diferentes das especificações previstas, tal poderá afetar a capacidade de comunicação do portátil com outros dispositivos WLAN 802.11ac. Bluetooth® é uma marca comercial, propriedade do
respetivo titular, e é utilizada pela HP Inc. sob licença. 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.
 As velocidades reais poderão variar. USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais da USB Implementers Forum.
 As funcionalidades poderão necessitar de software ou outras aplicações de terceiros para fornecer as funcionalidades descritas.
 25 GB de armazenamento online gratuito durante 1 ano a contar da data de registo. Para consultar todos os detalhes e as condições de utilização, incluindo políticas de cancelamento, aceda a www.dropbox.com. É necessário

um serviço de Internet (não incluído).
 É necessário um serviço de Internet (não incluído). Decorridos 30 dias, é necessário adquirir uma subscrição.
 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% da 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.

Rodapés com especificações 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.
 A autonomia da bateria no Windows, de acordo com o software MobileMark 18, depende de vários fatores, incluindo o modelo do produto, configuração, aplicações carregadas, funcionalidades, utilização, funcionamento sem

fios e definições de gestão de energia. A capacidade máxima da bateria diminui naturalmente ao longo do tempo com a utilização. Para saber mais informações, aceda a https://bapco.com/products/mobilemark-2018/.
 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, e não recomendado com um

carregador de bateria de menor capacidade. 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 produtos da HP. Para consultar uma lista completa das 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 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 da AMD não é uma medição da velocidade de relógio. É necessária ligação
à Internet (não incluída).
 O desempenho de aceleração de frequência varia em função do hardware, software e configuração geral do sistema.
 A autonomia da bateria foi testada pela HP utilizando a reprodução contínua de vídeo em FHD, resolução de 1080p (1920 x 1080), luminosidade de 150 nits, volume de som do sistema a 17%, volume de som do leitor a

100%, reprodução no modo de ecrã inteiro a partir do armazenamento local, auscultadores ligados, ligação sem fios ativada mas não estabelecida. A autonomia da bateria varia consoante a configuração, e a capacidade
máxima diminui naturalmente ao longo do tempo e com a utilização.

 Todas as especificações de desempenho representam especificações 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.
 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.

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. 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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