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Notebook HP 430
Mobilidade essencial

O notebook de 14" na diagonal, de
preço acessível, que mantém você

K

produtivo e conectado1 em trânsito.

O notebook HP 430 é uma ferramenta para o sucesso. Este
notebook tem um design sofisticado com uma superfície fosca
suave e uma cor de peltre discreta para dar um visual
profissional e "clean". Equipado com processadores Intel®, o
notebook HP 430 ajuda você a fazer o trabalho. Com um
monitor HD de 214" na diagonal, com iluminação auxiliar por
LED e consumo eficiente de energia, webcam VGA integrada3
e Wi-Fi1,4, o HP 430 é sua ligação com o mundo.
Comece a trabalhar logo de cara

Com WLAN Wi-Fi CERTIFIED™1,4, você pode enviar e receber
e-mails ou acessar a internet – no trabalho, em casa e nos
hotspots preferidos. Você pode usar a webcam integrada3 e o
microfone, junto com sua conexão sem fio1, para fazer uma
transmissão para a internet sem ter que comprar nem
transportar nenhum outro equipamento. E, com o HP Fast
Charge7, você pode recarregar até 90% de sua bateria
principal em 90 minutos quando o notebook estiver
desligado.
Proteção e conveniência
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O Microsoft® Office 20105 vem pré-carregado, de modo que
você pode começar a usar o notebook para processamento
de texto, planilhas, ou projetos de apresentação com
softwares similares aos conjuntos do Office que você já usou
antes.

Fique conectado
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Durável, sofisticado e com preço acessível
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A HP recomenda o Windows® 7.
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Recursos multimídia incluídos
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Para sua diversão pessoal, o alto-falante estéreo profissional
Altec Lansing traz até você uma experiência extraordinária.
As teclas instantâneas do teclado incluem controles de
multimídia como Play, Rewind e Fast Forward para simplificar
o trabalho com arquivos de vídeo e de áudio. Experimente a
vida em alta definição com a porta HDMI6, que permite
conexão direta a monitores de alta definição.2,4

Seus dados são importantes. Com o HP Recovery Manager,
você pode recuperar rapidamente o sistema operacional e os
drivers — e voltar ao trabalho — se o sistema operacional
estiver corrompido.
O HP Support Assistant facilita mais do que nunca o
gerenciamento do notebook. Esse software simples préinstalado ajuda você a manter o desempenho do PC e
resolver problemas com ajustes automatizados, diagnósticos
integrados e assistência guiada.
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Notebook HP 430
ESPECIFICAÇÕES
Sistema operacional

Pré-instalado:

Processador4

2ª Geração de Processador Móvel Intel Core™ i3-2310M , processador Intel Pentium P6200 , processador Intel Core 2 Duo T6670

Chipset

Chipset Mobile Intel GM45 Express com ICH9M
Chipset Intel HM55 Express
Chipset Intel HM65 Express

Memória4

DDR3 SDRAM (800 MHz/1.066 MHz/1.333 MHz)

Armazenamento
interno4

HD SATA de 320/500 GB13 e 5.400 rpm, HD SATA de 250 GB13 e 7.200 rpm

Certificado:

Windows 7 Professional autêntico de 64 bits8
Windows 7 Professional autêntico de 32 bits8
Windows 7 Home Premium autêntico de 64 bits8
Windows 7 Home Basic autêntico de 64 bits8
Windows 7 Starter autêntico de 32 bits8
SUSE Linux Enterprise Desktop 11
FreeDOS

SUSE Linux Enterprise Desktop
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Dois slots suportando memória de canal duplo11 , SODIMMs de 1.024/2.048/4.096 MB, até 8.192 MB no total12

Armazenamento
removível

TW

N/D
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14" na diagonal, HD BrightView (1.366 x 768), com iluminação auxiliar por LED

Placa de vídeo4

Mobile Intel GMA 4500MHD14 (para modelos com chipset Mobile Intel GM45 Express com ICH9M)
Intel HD Graphics14 (para modelos com chipset Intel HM55 Express ou chipset Intel HM65 Express)
Intel HD Graphics 300014 (para modelos com chipset Intel HM65 Express)

Sistema audiovisual

Áudio de alta definição, alto-falante estéreo, saída para fone de ouvido estéreo, entrada para microfone estéreo, microfone integrado; webcam
VGA integrada3

Suporte a conexão sem
fio

802.11 b/g/n opcional1,4, Bluetooth 2.1 ou Bluetooth 3.0 + High Speed (HS)4

Comunicações

Realtek Ethernet (10/100 NIC* ou 10/100/100 NIC)
*10/100 NIC compatível com modelos com chipset Mobile Intel GM45 Express com ICH9M

Portas e conectores

(3) portas USB 2.0, VGA, HDMI, entrada de microfone, saída de fone de ouvido, conector de alimentação, RJ-45/Ethernet

Slots de expansão

Slot Digital Media compatível com SD (Secure Digital) e MMC (MultiMedia Card)

Dispositivo de entrada

Teclado padrão do setor com layout de teclas em tamanho normal, touchpad com dois botões de seleção (suporte a gestos de multitoque)

Software
(SO Windows somente)

Microsoft Office 2010 pré-carregado5, HP Recovery Manager, HP Wireless Assistant, Cyberlink YouCam BE (apenas determinados modelos),
Cyberlink Power DVD (apenas determinados modelos), Symantec Norton Internet Security 201116 (versão de teste de 60 dias)

Segurança

Slot de trava Kensington, LoJack for Laptops (deve ser adquirido separadamente)4,17
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Dimensões
(a x l x p)
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Monitor

342 x 231 x 31~35,5 (mm) / 13,46 x 9,09 x 1,22~1,40 (pol.)

Peso

A partir de 2,20 kg (4,85 lb; o peso varia conforme a configuração)

Alimentação

Bateria de íon de lítio de seis células (47 Wh)18, adaptador de CA HP de 65 W, HP Fast Charge7

Soluções de expansão4

Base de expansão HP USB 2.0, replicador de porta USB HP Essential

Garantia

Garantia limitada de um ano, garantia limitada de um ano para a bateria principal. Serviços HP Care Pack opcionais19 são contratos de
serviço estendidos que vão além das garantias padrão.
Para obter mais detalhes, visite: www.hp.com/go/lookuptool.
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Notebook HP 430

Webcam VGA3
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Porta HDMI
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Monitor HD2 de 14,0" na
diagonal

Touchpad com zona
de rolagem
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conjunto completo do Office 2010; disponível nos revendedores/varejistas participantes e no site www.office.com.
Cabo HDMI vendido separadamente.
A tecnologia Fast Charge carrega até 90% de sua bateria em 90 minutos com o sistema desligado. Quando o computador é
ligado, o tempo de carga pode aumentar e irá variar com base na carga de trabalho do notebook.
Os sistemas podem requerer hardware atualizado e/ou adquirido separadamente para aproveitar por completo as funções
do Windows 7. Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições do Windows 7. Consulte
www.microsoft.com/windows/windows-7/ para mais detalhes.
Dual/Quad Core é uma tecnologia desenvolvida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem
todos os clientes ou aplicativos de software necessariamente se beneficiarão com o uso dessa tecnologia. A arquitetura Intel
de computação de 64 bits requer um sistema de computador com um processador, chipset, BIOS, sistema operacional,
drivers de dispositivo e aplicativos compatíveis com a arquitetura Intel 64. Os processadores não funcionam (incluindo
operação de 32 bits) sem BIOS compatível com a arquitetura Intel 64. O desempenho varia conforme suas configurações de
hardware e software. A numeração atribuída pela Intel não representa uma medida de desempenho superior.
A numeração do modelo do processador não representa uma medida da velocidade do clock.
O desempenho de canal duplo maximizado requer SODIMMs do mesmo tamanho e velocidade em ambos os slots de
memória.
Acima de 3 GB, é possível que nem toda memória esteja disponível devido a requisitos de recursos do sistema.
Para discos rígidos, GB = 1 bilhão de bytes. A capacidade real fica menor depois da formatação. Até 15 GB de disco do
sistema são reservados para software de recuperação do sistema.
A memória compartilhada de vídeo (UMA) usa parte da memória total do sistema para desempenho de vídeo. A memória do
sistema dedicada ao desempenho de vídeo não está disponível para ser usada por outros programas.
O termo "10/100/1000" ou "Gigabit" Ethernet indica a concordância com o padrão 802.3ab IEEE para Gigabit Ethernet e
não sugere a velocidade operacional real de 1 Gb/s. Para a transmissão de alta velocidade, é necessária a conexão ao
servidor Gigabit Ethernet e à infraestrutura de rede.
Acesso à internet necessário. Esse produto pode incluir software Norton ou McAfee. Os primeiros 60 dias estão incluídos. É
necessária a assinatura para atualizações posteriores.
O acompanhamento e a recuperação são suportados por um agente BIOS embutido em notebooks empresariais da HP, que
é enviado desligado e deve ser ativado através da compra de uma assinatura para termos que variam de um a cinco anos
via LoJack Pro. O serviço é limitado, verifique junto à Absolute a disponibilidade fora dos EUA. Aplicam-se determinadas
condições. Para conhecer detalhes, acesse: www.absolute.com/products/lojackforlaptops
A duração da bateria varia de acordo com o modelo, a configuração, os aplicativos carregados, os recursos, a utilização, a
funcionalidade sem fio e as configurações de gerenciamento de energia do produto. A capacidade máxima da bateria
diminui naturalmente com o passar do tempo e com a utilização. Consulte a avaliação de desempenho de baterias
MobileMark07 www.bapco.com/products/mobilemark2007 para obter mais detalhes.
Os níveis de serviço e os tempos de resposta para os HP Care Packs podem variar em função de sua localização geográfica. O
serviço tem início na data da compra do hardware. Restrições e limitações são aplicáveis. Para obter detalhes, acesse
www.hp.com/go/lookuptool.
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É preciso ter um ponto de acesso sem fio e serviço de internet, contratados separadamente. A disponibilidade de pontos de
acesso sem fio públicos é limitada.
É necessário conteúdo HD para exibir imagens HD.
É preciso ter serviço de internet.
Vendido separadamente ou adquirido como um recurso opcional.
Inclui versões do Word e do Excel com funcionalidade limitada. É necessária a compra da chave do produto para ativar o
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A HP recomenda o Windows® 7.

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso.
As únicas garantias para produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais
produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado como constituindo garantia adicional. A HP não se responsabiliza por
omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento. Bluetooth é uma marca comercial pertencente a seu proprietário e
usada sob licença pela Hewlett-Packard Company. Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Intel e
Intel Core são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e em outros países.
Para saber mais, acesse www.hp.com.br
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