HP Sales Central
Notebook HP EliteBook 840r G4 (5MQ73LA)
Ativo desde 07/09/2018

Visão geral
Capacidade de gerenciamento, segurança e desempenho em
um design ultrafino.
Eleve seus negócios com um notebook ultrafino e profissional
que capacita os usuários a ter o melhor desempenho. Recursos
de classe empresarial, segurança abrangente e uma
experiência de colaboração refinada lidam até mesmo com as
tarefas mais exigentes com eficiência otimizada.
O HP EliteBook 840r lida até mesmo com as tarefas mais
exigentes com eficiência otimizada e desempenho de classe
empresarial, segurança abrangente e uma experiência de
colaboração refinada.

Baseado em uma fundação segura

Design fino, sem necessidade de adaptadores.

Proteja seu PC contra a evolução das futuras ameaças
de malware, com o recurso de autocorreção aplicado
por hardware e as soluções de segurança gerenciáveis
da HP. Desde o BIOS até o navegador, o HP Sure Start
Gen4 2 e o HP Sure Click 3 ajudam a proteger seu PC.

Dê um significado totalmente novo à portabilidade com
um design ultrafino que não perde funcionalidade. A partir
de incríveis 18,9 mm, o HP EliteBook 840r inclui várias
portas, como o VGA de tamanho integral, Display Port™,
RJ-45 e acoplamento USB-C™.

Alto desempenho, alta portabilidade.

Veja-os e ouça-os claramente

Acelere os exigentes aplicativos e dados de negócios.
Combine alto desempenho e longa vida útil da bateria
com processadores Intel® Core™ quad core da 8ª
geração 4 , unidades de estado sólido PCIe Gen3 5 , até
32 GB de memória DDR4 e opções de armazenamento
duplo 5 .

Dê à sua colaboração online a nitidez e a clareza de uma
reunião presencial com HP Audio Boost, HP Noise
Cancellation, áudio da Bang & Olufsen e uma webcam
720p opcional 5 .

Especificações
Sistema operacional
Windows 10 Pro 64
Família de processador
Processador Intel® Core™ i5 7ª geração (i5-7300U)
Processador
Intel® Core™ i5-7300U com gráficos Intel® HD 620 (frequência base 2,6 GHz, até 3,5 GHz com a tecnologia
Intel® Turbo Boost, 3 MB de cache, 2 núcleos) 6,7
Ponto de venda principal MDA
Windows 10 Pro 64
Caracteristicas de gestão
Pacotes de drivers da HP; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client

Catalog; Kit de integração de capacidade de gerenciamento HP Gen2; Ivanti Management Suite
Ambiental
Baixo halogênio; Certificação TCO 5.0
Gestão de segurança
Módulo Absolute Persistence; HP BIOSphere Gen4; HP DriveLock e Automatic DriveLock; Sensor de impressão
digital HP; HP Password Manager; HP Secure Erase; Autenticação na inicialização; Autenticação na préinicialização; Chip de segurança integrado TPM 2.0, vem com o Windows 10 (certificação Common Criteria
EAL4+); HP Sure Click; HP SureStart Gen4; HP Wireless Wakeup; HP Client Security Gen4; Configurações de
RAID; HP Sure Recover; HP Sure Run; Windows Defender
Memória, padrão
8 GB DDR4-2400 SDRAM (1x8 GB)
Slots de memória
2 SODIMM
Descrição do disco rígido
SSD M.2 SATA 256 GB
Monitor
FHD IPS diagonal de 35,6 cm (14”), antirreflexo, com retroiluminação por LED, 220 cd/m², 67% sRGB (1920 x
1080)
Tamanho da tela (diagonal)
35,56 cm (14")
Gráficos
Integrado
Gráficos
Gráficos Intel® HD 620
Portas
1 USB 3.1 Type-C™; 2 USB 3.1 Gen 1 (1 para carregar); 1 DisplayPort™ 1.2; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 conector de
acoplamento; 1 combo fone de ouvido/microfone; 1 alimentação CA; 1 slot para cartão SIM; 1 Leitor
Smartcard
(Os cabos não estão incluídos.)

Slots de expansão
1 leitor de mídia digital multiformato
Câmera
Webcam HD de 720p
Funções de audio
Bang & Olufsen, dois alto-falantes estéreo, microfone de matriz múltipla integrado
Mouse
Clickpad com gestos multitoque habilitados, toques habilitados como padrão
Teclado
Teclado com iluminação auxiliar, de tamanho integral e resistente ao derramamento de líquidos
Sem fio
Combo 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2 Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
Alimentação
Adaptador de alimentação CA externa HP Smart 45 W
Tipo de bateria
3 células, íon lítio 51 Wh de longa duração HP
Eficiência de energia
Certificado pela ENERGY STAR®
Dimensões mínimas (L x P x A)
33,8 x 23,7 x 1,89 cm (sem toque); 33,8 x 23,7 x 2,02 cm (com toque)
Peso
A partir de 1,5 kg (sem toque); A partir de 1,65 kg (toque)
Garantia
Os serviços HP oferecem opções de garantia limitada de um e três anos e de 90 dias para software,
dependendo do país. As baterias têm garantia limitada padrão de um ano, com exceção das baterias de longa

duração, que terão o mesmo período de garantia limitada da plataforma, de um ano ou três anos. Serviço no
local e cobertura estendida também estão disponíveis. Os serviços HP Care Pack são contratos de serviço
estendido opcionais que vão além das garantias limitadas padrão. Para escolher o nível de serviço adequado
para seu equipamento HP, use a ferramenta de busca dos serviços HP Care Pack em:
http://www.hp.com/go/cpc. 33

Visão geral

1 Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem exigir hardware, drivers e/ou software
atualizados e/ou adquiridos separadamente para proveito totalda funcionalidade do Windows. O Windows 10 tem atualização automática, que está sempre
ativada. Pode haver cobrança de tarifas do provedor de serviços de Internet, e requisitos adicionais para atualização poderão ser aplicados com o tempo.
Consulte http://www.windows.com.
2 O HP Sure Start Gen4 está disponívelnos produtos HP EliteBook equipados com a 8ª geração de processadores Intel®.
3 O HP Sure Click está disponívelem algumas plataformas HP e oferece suporte a Microsoft® Internet Explorer e Chromium™. Consulte
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW para obter todas as plataformas compatíveis, conforme forem
disponibilizadas.
4 Processadores Intel® Quad Core™ são opcionais. A tecnologia com vários núcleos foi projetada para melhorar o desempenho de alguns softwares. Nem
todos os clientes ou aplicativos serão necessariamente beneficiados pelo uso dessa tecnologia. O desempenho e a frequência de clock variam de acordo com
a carga de trabalho dos aplicativos e com as configurações de hardware e software. A numeração, a marca e/ou o nome da Intelnão representam uma
medida de desempenho superior.
5 Vendido separadamente ou como recurso opcional.
6 HP Sure Run disponívelnos PCs HP Elite equipados com processadores Intel® ou AMD da 8ª geração.
7 O Kit de integração de capacidade de gerenciamento HP pode ser baixado em http://www.hp.com/go/clientmanagement.
8 Recarrega até 50%da bateria em até 30 minutos quando o sistema está desligado ou no modo de espera. É necessário adaptador de energia com
capacidade mínima de 65 watts. Após a carga atingir 50%da capacidade, o carregamento voltará ao normal. O tempo de carregamento pode variar em +/10%devido à tolerância do sistema.
Especificações

6 A tecnologia de vários núcleos foi desenvolvida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicativos
serão necessariamente beneficiados pelo uso dessa tecnologia. O desempenho e a frequência de clock variam de acordo com a carga de trabalho dos
aplicativos e com as configurações de hardware e software. A numeração da Intelnão representa uma medida de desempenho superior.
7 O desempenho da tecnologia Intel® Turbo Boost varia conforme o hardware, software e a configuração geraldo sistema. Consulte
www.intel.com/technology/turboboost para obter mais informações.
33 Os HP Care Packs são vendidos separadamente. Os níveis dos serviços e os tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar de acordo com sua
localização geográfica. O serviço tem início na data da compra do hardware. Restrições e limitações se aplicam. Para detalhes, visite www.hp.com/go/cpc.
Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço aplicáveis da HP, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode
ter direitos legais adicionais, conforme as leis locais aplicáveis, e tais direitos não são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições de serviços HP
ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.
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