
Processamento poderoso
Dê conta do seu dia cheio de prazos e multitarefa, com
os processadores opcionais Intel® Core™ i3 de 7a
geração  ou Core™ i5/i7 Quad Core™ de 8a geração  e
da placa de vídeo independente opcional NVIDIA®
GeForce® .

Design ultrafino, durável e elegante
O HP ProBook 440 tem um design elegante para
qualquer negócio. Um chassi ultrafino, em um
acabamento prateado refinado que inclui uma base de
teclado feita de alumínio estampado premium durável.

Projetado para docks
Transição rápida para produtividade de área de trabalho,
com um só cabo que suporta acoplamento via USB-C™,
que permite que você conecte vários monitores
externos , uma fonte de energia uma conexão de rede
gigabit por meio de docks opcionais .

Experiência imersiva
Experimente contatos em áudio vívido e conferências
fáceis de fazer, com o HP ProBook 440 certificado para
Skype for Business™, oferecendo HP Audio Boost,
Cancelamento de ruído HP.

HP Sales Central

Especificações

Sistema operacional
Windows 10 Pro 64

Família de processador
Processador Intel® Core™ i5 8ª geração

Processador
Intel® Core™ i5-8250U com Intel® UHD Graphics 620 (1,6 GHz de frequência base, até 3,4 GHz com a
tecnologia Intel® Turbo Boost, 6 MB de cache, 4 núcleos)

Ponto de venda principal MDA
Windows 10 ou outros sistemas operacionais disponíveis

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 gerenciamento HP para o Microsoft System Center Configuration Manager;
LANDESK Management

Notebook HP ProBook 440 G5 (3MV30LA)
Ativo desde 18/01/2018

Visão geral
Poder, estilo e valor, justamente do que sua empresa em
crescimento precisa.

Completo, fino e leve, o HP ProBook 440 permite que os
profissionais sejam produtivos no escritório e em trânsito.
Design elegante, precisão linear e curvatura sutil, além do
desempenho de Quad Core  opcional e da bateria de longa
duração, tornam este ProBook essencial para a força de
trabalho de hoje.

Ajude a manter os profissionais sempre produtivos no escritório
ou em trânsito, com o estilo, desempenho e bateria de longa
duração do HP ProBook 440.
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Ambiental
Baixo halogênio

Gestão de segurança
HP BIOSphere Gen4; HP Client Security Gen3; HP DriveLock e Automatic DriveLock; TPM 2.0; Windows
Defender

Memória, padrão
8 GB DDR4-2400 SDRAM (1x8 GB)

Slots de memória
2 SODIMM

Descrição do disco rígido
SSD 256 GB PCIe® NVMe™

Monitor
35,56 cm (14") FHD antirreflexo retroiluminação LED (1920 x 1080)

Tamanho da tela (diagonal)
35,56 cm (14")

Gráficos
Integrado

Gráficos
Gráficos Intel® UHD 620

Portas
1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (energia, DisplayPort™); 2 USB 3.0 (1 para carga); 1 HDMI 1.4b; 1 VGA; 1 RJ-45; 1
alimentação CA; 1 combo fone de ouvido/microfone

Slots de expansão
1 leitor de mídia digital multiformato

Câmera
Webcam HD de 720p

Funções de audio
2 alto-falantes estéreos integrados; Array de microfone duplo integrada

Mouse
Clickpad com sensor de imagens, gestos multitoque habilitados, toques habilitados como padrão

Teclado
Teclado HP Premium, tamanho integral estilo ilha, resistente a respingos e retroiluminação opcional

Interface de rede
Realtek RTL8111HSH GbE

Sem fio
Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.0

Alimentação
Adaptador de alimentação CA externa HP Smart 45 W

Tipo de bateria
3 células, íon lítio 48Wh longa duração HP

Eficiência de energia
Certificado pela ENERGY STAR®

Dimensões mínimas (L x P x A)
33,6 x 23,8 x 2 cm (sem toque); 33,6 x 23,8 x 2,15 cm (com toque)

Peso
A partir de 1,63 kg

Software
Pesquisa do Bing para IE11; Compre o Office; HP 3D DriveGuard 6; HP Connection Optimizer; Driver HP ePrint
+ JetAdvantage; Suporte a teclas de atalho HP; HP JumpStart; HP LAN Protection; Software HP Noise
Cancellation; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; Suporte nativo a Miracast

Garantia
Garantia 1 ano para peças e mão de obra limitada (1-1-0), dependendo do país (upgrades disponíveis). 1 ano
de garantia limitada para bateria principal. 18



Visão geral

1 Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem exigir hardware, drivers, software ou BIOS
atualizados e/ou adquiridos separadamente para aproveitarem totalmente a 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 podem se aplicar após
algum tempo. Consulte http: www.windows.com.

2 Processador Quad Core vendido separadamente ou como recurso opcional.
3 O recurso de vários núcleos foi desenvolvido para melhorar o desempenho de alguns softwares. Nem todos os clientes ou aplicativos serão necessariamente

beneficiados com o 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 Intel não representa uma medida de desempenho superior.

4 Vendido separadamente ou como um recurso opcional.
5 Recarrega até 90% da bateria em 90 minutos, quando o sistema está desligado ou em modo de suspensão, usado com o adaptador de energia que vem

com o notebook e sem dispositivos externos conectados. Após a carga atingir 90% da capacidade, a velocidade de carregamento voltará ao normal. O
tempo de carregamento pode variar em +/-10% devido à tolerância do sistema.

6 Os recursos de conexão sem fio e Bluetooth podem ser opcionais. A conexão sem fio exige a compra separada de um ponto de acesso e serviço de Internet.
A disponibilidade dos pontos de acesso sem fio públicos é limitada.

7 O teste MIL-STD 810G está pendente e não tem o propósito de demonstrar adequação a requisitos de contrato do Departamento de Defesa dos EUA ou de
uso militar. Os resultados do teste não são garantia de desempenho futuro sob essas condições de teste. Danos acidentais requerem um HP Care Pack
opcional de proteção contra danos acidentais.

Especificações

18 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 HP aplicáveis aos serviços 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 HP de serviços
ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para
produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nada deve ser considerado como
garantia adicional. A HP não será responsável por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.
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