
HP Pavilion TouchSmart 
23-h000br All-in-One 
(Energy Star)

Toque, deslize e divirta-se.  

Tudo o que você precisa em termos de produtividade 
e entretenimento na ponta dos dedos com o HP 
Pavilion TouchSmart All-in-One. A tela de toque 
intuitiva acompanha todos os seus movimentos, 
tornando a computação diária mais interativa do que 
nunca. Além disso, desfrute uma atmosfera 
completamente nova com seus jogos e 
entretenimento favoritos. 

A HP recomenda o Windows.

Tudo sobre o modelo 23-h000br
Mantenha produtividade e entretenimento na ponta dos dedos com o HP Pavilion TouchSmart All-in-One. A tela de 
toque intuitiva torna jogos e computação diária mais interativos do que nunca.

Principais especificações
• Windows 8.1(1)

• Processador Intel® Core™ i5-4670T de quarta geração(2b)

• Tela IPS widescreen Full HD(33) de 23" na diagonal com iluminação auxiliar por LED habilitado para toque com cinco 
pontos ópticos

• Memória PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM de 8GB(3) 1x8GB  (com capacidade de expansão para 16GB)
• Unidade de disco rígido Serial ATA 7.200 RPM e 1TB(4b)

• Placa de vídeo NVIDIA GeForce 710A com memória gráfica DDR3 dedicada de 1 GB e compatibilidade com Microsoft 
DirectX 11

• Teclado sem fio com controle de volume, teclas de atalho para Windows 8 e mouse óptico(1)(96)

• Gravador de DVD Slim SuperMulti com carregamento por bandeja(6c) 
• 2 USB 3.0
• LAN sem fio 802.11b/g/n de banda única (2,4 GHz) 1x1(19)

• Garantia limitada de hardware de um ano e um ano de suporte técnico

Destaques do produto
• Com Windows 8
• Design: o design fino oferece a você mais espaço para uma experiência de computação aprimorada.
• Monitor: um monitor Full HD de 23" na diagonal(33) com recurso de toque e tecnologia IPS, que garante imagens 

nítidas e vibrantes de qualquer ângulo de visão. Amplo ângulo de visão que garante diversão para todo mundo.
• Webcam HP TrueVision: capture todos os detalhes com clareza vibrante, até mesmo com pouca luz. Desfrute das 

nuances das conversas cara a cara.(10)

• HP Connected Photo: sincronize fotos entre seu PC, smartphone e tablet com o HP Connected Photo. Capture, 
armazene e solicite impressões no Snapfish, ou compartilhe-as em redes sociais.(37)

• HP Connected Music: um exclusivo aplicativo de músicas que fornece detecção ilimitada, o HP Connected Music 
integra perfeitamente sua coleção com os principais serviços de rádio e música.(38)

• HP SimplePass: acesse facilmente suas contas on-line com uma única senha ou PIN e mantenha sua identidade em 
sigilo. O HP SimplePass memoriza suas senhas para que você tenha acesso ao que interessa mais rapidamente.

• Teclado/mouse aprimorado para Windows 8: uma combinação de teclado/mouse com teclas de atalho permite 
uma navegação intuitiva do Windows 8.(1)(96) 

• CyberLink: temos exatamente o que você precisa para se divertir. De aplicativo de webcam à poderosa edição de 
foto e vídeo – até mesmo uma experiência de vídeo aprimorada.

• DTS Sound+™: oferece som surround imersivo completo com graves profundos, diálogos com clareza e volume 
máximo para conteúdo multimídia.

• Box®: finalmente, todo o seu conteúdo móvel está em um único lugar.(10) Armazenamento gratuito de 25 GB em 
nuvem por toda a vida útil com a Box®.(60)

• McAfee: incluída versão de teste do serviço McAfee LiveSafe™ gratuita por 30 dias. O serviço McAfee LiveSafe™ 
enriquece sua vida digital ao proteger seus dados, identidade e todos os seus dispositivos para que você possa se 
conectar com confiança.(8)

Eficiência do uso de energia do seu jeito
A HP tem um compromisso com a cidadania global e com a responsabilidade ambiental. Faça um favor ao meio 
ambiente – e a seu bolso – ao usar o  HP Pavilion TouchSmart All-in-One, que atende a diretrizes rigorosas de eficiência 
de energia e ajuda a reduzir sua emissão de carbono. 

• Qualificação ENERGY STAR®(62)

• Registro EPEAT® Silver(27)

• Iluminação auxiliar por LED sem mercúrio
• Baixo teor de halogênio(61)

• Vidro da tela sem arsênico
• Qualificado para reciclagem gratuita ou valor em dinheiro por meio dos programas de reciclagem Planet Partners e 

Consumer Buyback da HP (www.hp.com/go/easybuyback).(31)

Estamos aqui a sua disposição.
O HP Total Care fornece serviço e suporte premiados 24x7 nos EUA e em horário comercial normal para Canadá e 
América Latina. Para saber mais, acesse www.hp.com/go/totalcare. Durante seu período de garantia limitado, 
desfrute de: 

• Assistência técnica 24x7 por meio de bate-papo on-line, e-mail, fórum de suporte da HP ou HP Total Care.(58)

• Cobertura para peças e mão de obra, incluindo peças substituíveis pelo cliente, devolução do equipamento da HP, e 
opções de prestadores de serviços autorizados.

• Suporte técnico gratuito limitado a software, em inglês, francês ou em espanhol, no número 1.800.474.6836.

Além disso, gratuitamente, você tem acesso por toda a vida útil ao fórum de suporte da HP em inglês, francês ou 
espanhol em www.hp.com/go/supportforum e HP Support Assistant, uma ferramenta gratuita de autoajuda que vem 
integrada aos PCs com base em Windows.(57)  

A HP também oferece uma variedade de serviços e opções aprimorados dentro e fora da garantia para oferecer 
tranquilidade e estender a cobertura de seu PC. Acesse www.hp.com/totalcare para obter detalhes.



A HP recomenda o Windows.HP Pavilion TouchSmart 23-h000br All-in-One (Energy Star)

(1) Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições do Windows 8.1. Esse sistema pode requerer hardware atualizado e/ou adquirido separadamente, drivers e/ou softwares para aproveitar por completo as 

funções do Windows 8.1. Visite http://www.microsoft.com (2b) A numeração atribuída pela Intel não representa uma medida de desempenho superior. A tecnologia Dual Core/Multi-Core foi projetada para melhorar o 

desempenho de certos produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicativos necessariamente se beneficiarão com o uso dessa tecnologia. O desempenho varia conforme suas configurações de hardware e software. 
(3) Até 512 MB da memória principal do sistema podem ser alocados para suporte à placa de vídeo. (4b) Para unidades de disco rígido, TB = 1 trilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor. Até 35 GB do disco rígido 

são reservados para software de recuperação do sistema. (6c) As velocidades reais podem variar. Não copie materiais protegidos por direitos autorais. Observe que DVD-RAM não consegue ler ou gravar em uma face de 2,6 

GB/duas faces de 5,2 GB – mídia de versão 1.0. (7) GHz se refere à velocidade do clock interno do processador. Outros fatores além da velocidade do clock podem ter impacto sobre o desempenho dos aplicativos e do 

sistema. (8) O acesso à internet é necessário e não vem incluído. Assinatura necessária após período de avaliação de 30 dias. (10) O acesso à internet é necessário e não incluído. (19) Ponto de acesso sem fio e serviço de 

internet necessários e não incluídos. (20) Todas as especificações representam aquelas típicas fornecidas pelos fabricantes de componentes da HP; o desempenho real pode variar para mais ou para menos. (27) Modelos 

deste produto com registro EPEAT® Silver estão disponíveis onde a HP registra os desktops e/ou notebooks de consumo. (29) As velocidades reais podem variar. (31) Reciclagem gratuita em determinados países.  O programa 

pode não estar disponível em sua área.  Verifique   www.hp.com/go/recycling  para ver se a HP oferece reciclagem grátis em sua área. (33) É necessário conteúdo de alta definição (HD) para ver imagens em HD. (37) Compatível 

com os sistemas operacionais Windows e Android. O aplicativo Snapfish iOS associado está disponível para download. É necessária inscrição no Snapfish. Serviço de Internet necessário e não incluído. (38) A disponibilidade de 

recursos varia por país. Os serviços de transmissão podem exigir uma assinatura paga. Pode não ser compatível com todos os arquivos de música. Não compatível com trilhas DRM. Serviço de internet necessário e não 

incluído. (56) Para obter mais informações, acesse http://www.hp.com/go/hpsupportassistant . [O link irá variar fora dos EUA] O HP Support Assistant está disponível apenas em PCs com base em Windows. (57) Requer 

conexão com a Internet para atualização e conexão ao HP Support. (58) Suporte 24x7 disponível apenas na América do Norte. Todas as demais regiões obtêm suporte durante o horário comercial normal. (60) Clique no 

aplicativo do Box na tela Inicial de seu computador HP e registre-se para uma nova conta para receber a oferta. Oferta válida até 31 de dezembro de 2014. (61) Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e 

periféricos não possuem baixo teor de halogênio. Peças de reparo após a compra poderão não possuir baixo teor de halogênio. (62) Requer um sistema operacional com recursos de gerenciamento de energia, como 

Windows 8 ou Chrome. (64) A aquisição da chave de produto ou da assinatura (1 mês de avaliação gratuita para novos clientes do Microsoft® Office 365) é obrigatória para obter o pacote Office completo. Serviço de Internet 

necessário e não incluído. Clique no ícone do Office para obter mais detalhes sobre o produto mais adequado para você.  O produto real pode variar em relação à imagem apresentada nas especificações técnicas.©2014 

Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas à alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão estabelecidas nas 

declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como constituindo uma garantia adicional. A HP não deve ser responsabilizada por nenhum 

erro técnico ou editorial, ou omissões, aqui contidos.  02/03_r1 lr

Especificações
Sistema Operacional • Windows 8.1(1)

Processador • Processador Intel® Core™ i5-4670T de quarta geração(2b)

Velocidade do 
processador

• 2,30GHz(7)

Cache • Cache de 6 MB

Codigo do produto • QZ283AA#AC4

Código de Barras • 888182113349

Memória RAM • Memória PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM de 8GB(3) 1x8GB  (com capacidade de 
expansão para 16GB)

Disco Rígido • Unidade de disco rígido Serial ATA 7.200 RPM e 1TB(4b)

Unidade multimídia • Gravador de DVD Slim SuperMulti com carregamento por bandeja(6c) 
• Gravação: 8x máx DVD±R SL, 6x máx DVD±R DL, 8x máx DVD+RW, 6x máx DVD-RW, 5x 

máx DVD-RAM, 24x máx CD-R/RW 
• Leitura: 8x máx DVD-ROM/±R (SL/DL), 8x máx DVD±RW, 5x máx DVD-RAM, 24x máx 

CD-ROM/R/RW. 
• Taxas de transferência de dados de até 3.600 KB/s (leitura/gravação de CD) e 10.800 

KB/s (leitura/gravação de DVD)

Gráficos • Placa de vídeo NVIDIA GeForce 710A com memória gráfica DDR3 dedicada de 1 GB e 
compatibilidade com Microsoft DirectX 11

• Memória gráfica total disponível de até 1792MB conforme alocada pelo Windows 8

Interface de rede • Rede 10/100/1000 Base-T(29)

Conexão Wireless • LAN sem fio 802.11b/g/n de banda única (2,4 GHz) 1x1(19)

Áudio • Áudio de alta definição com recursos de som surround até 5.1
• DTS Sound+TM

• Alto-falantes integrados

Leitor de cartão de 
memória

• 2 DIMM (SO-DIMM) (DDR3) (um disponível)

Leitor de cartao de 
memoria

• O leitor de cartão multimídia 7 em 1 HP suporta SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory 
Stick Select, Memory Stick PRO, Memory Stick MagicGate.

Conexões, Portas, 
Entradas e Saídas

• E/S lateral:
• 1 fone de ouvido e microfone
• 2 USB 3.0
• 1 leitor de cartão
• E/S posterior:
• 4 USB 2.0
• 1 saída de linha
• 1 entrada DC

Mouse e Teclado • Teclado sem fio com controle de volume, teclas de atalho para Windows 8 e mouse 
óptico(1)(96)

Webcam • Webcam HP TrueVision HD(10) 720p HD e microfones embutidos

Tela integrada • Tela IPS widescreen Full HD(33) de 23" na diagonal com iluminação auxiliar por LED 
habilitado para toque com cinco pontos ópticos

Resolucao • 1920x1080 (Full HD)(20)

Tilt/Stand Design • Ângulo de inclinação: 10 a 25
• Tipo da base: Cavalete (braço dobrável)

Acessórios Inclusos • Teclado HP sem fio
- PN: D3T28AV#AC4
- EAN: 887758327913

• Mouse HP sem fio
- PN: D3T29AV
- EAN: 887758691250

Fonte de 
alimentacao

• Fonte de alimentação de 150 W (externa)

Dimensões • Sem embalagem: aprox. 59,07 cm (comprimento) x 8,27 cm (largura) x 42,13 cm 
(altura)

• Dimensões: aprox. 69,10 cm (comprimento) x 22,50 cm (largura) x 52 cm (altura)

Peso • Sem embalagem: aprox. 10,50 kg
• Com embalagem: aprox. 13,30 kg

Garantia e suporte • Garantia:
- Garantia limitada de hardware de um ano e um ano de suporte técnico
- Assistência técnica disponível on-line(10) ou por discagem gratuita

• Serviço:
- Para obter informações sobre fornecedores de suporte autorizados, peças de 
reposição e outras informações relacionadas a serviços, acesse www.hp.com/support

• Opções de suporte:
- O ícone na área de trabalho oferece acesso com um único clique ao HP Support 
Assistant. Fácil acesso on-line a perguntas, respostas e soluções de problemas no site 
via www.hp.com/support.(10) Assistência direta por telefone, com discagem gratuita, 
para falar com especialistas no assunto.

• Planos de serviços estendidos:
- Você pode escolher dentre vários planos de serviços estendidos da HP para atender a 
necessidades individuais pelo site www.hp.com/support (prolongue a garantia de 
produto (consumidor) da HP).

Softwares
Jogos • Microsoft Games: (Solitaire, Mahjong, FreshPaint, Taptiles, Wordament) Comece a 

aproveitar a experiência do Windows 8 desde o início.
• Exclusivo da HP! Dez sessões gratuitas de aluguel do jogo Plants vs. Zombies. Seu HP 

Touch PC vem também com dois jogos GRATUITOS pré-carregados, o Build-a-lot e o 
Bounce Symphony, e jogos da HP.

Ajuda e suporte HP • Introdução ao Windows 8: O aplicativo da HP torna divertido e fácil conhecer o 
Windows 8. Deixe-nos ajudá-lo a aprender os fundamentos da navegação na nova tela 
Inicial, como desligar seu dispositivo e dicas e truques adicionais por meio de úteis 
vídeos passo a passo.

• HP Support Assistant: com o HP Support Assistant, desfrute de suporte de autoajuda 
imediato e sempre ativo, integrado a seu PC, por toda a vida útil de seu PC, 
absolutamente grátis.(56)(57)

Livros, músicas, 
fotos e vídeos

• CyberLink PhotoDirector: Facilita a criação de fotos espetaculares. A partir do 
momento em que suas imagens são importadas, o software lhe oferece as ferramentas 
de que você precisa para criar imagens atraentes, incluindo recursos de gerenciamento, 
ajuste e edição avançada de fotos.

• CyberLink YouCam: YouCam é a última palavra em software para webcam.
• DTS Sound+™: Uma solução de áudio completa que oferece som surround imersivo, 

graves profundos, diálogos com clareza, nítidos detalhes de áudio e nivelamento de 
volume inteligente, além de maximização para todas as aplicações multimídia, incluindo 
músicas, filmes, transmissão e jogos.  

• HP Connected Music: Acesse várias fontes de música a partir de um único local usando 
o HP Connected Music. Ouça estações de rádio e transmissões do mundo todo com o 
TuneIn Radio, e integre sua biblioteca de músicas e os principais serviços de música em 
um aplicativo único e exclusivo.(38)

• HP Connected Photo equipado com Snapfish: Sincronize fotos entre seu PC, seu 
smartphone e seu tablet. Recorte, gire, adicione legendas e muito mais. Depois, 
compartilhe em questão de segundos com amigos e familiares usando suas redes 
sociais. (37) Retrate a diversão.

• Netflix: Assista a filmes e TV on-line ou via DVD com assinatura.
• CyberLink PowerDirector: Rápido, rico em recursos e fácil de usar, o poderoso 

conjunto de ferramentas integradas permite que você crie vídeos brilhantes. Seja você 
um novato ou quase um especialista. Cheio de recursos intuitivos e interessantes, e 
projetado para a criação de vídeos brilhantes em alta definição que irão surpreender 
seus amigos e familiares.

Produtividade e 
ferramentas

• 7-zip: Utilitário para armazenamento de arquivos
• Box: Compartilhamento simples e seguro praticamente de qualquer lugar.(10)

• Compre o Office: o mais poderoso Office até agora. Seu conteúdo quando e onde você 
precisar dele.(64)

• HP Recovery Manager: Recupere, restaure e crie mídia de recuperação para seu PC.

Segurança e 
Manutenção

• HP SimplePass: Acesse contas on-line com uma única senha ou PIN.
• McAfee®: Incluída versão de teste do serviço McAfee LiveSafe™ gratuita por 30 dias. O 

serviço McAfee LiveSafe enriquece sua vida digital ao proteger seus dados, identidade e 
todos os seus dispositivos para que você possa se conectar com confiança.(8)


