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A vantagem Compaq
• O DVDPlay permite que você 

desfrute de DVDs ao toque de um 
botão. O acabamento 
Imprint proporciona maior 
durabilidade que as pinturas 
padrões, além do estilo vencedor 
de prêmios. 

• A webcam integrada possibilita 
videoconferências ao vivo e 
captura de imagens em seu cliente 
preferencial de mensagens 
instantâneas.(13) 

• A tecnologia LightScribe cria 
superfícies customizadas 
diretamente nos CDs e DVDs, 
dentro do seu drive de disco 
óptico.(14) 

• Leitor de mídia digital 
5-em-1 transfere fotos e arquivos 
de forma rápida e fácil.(17) 

• Modem wireless LAN 
integrado permite conexões de alta 
velocidade em hotspots.(10a)(13) 

• Software pré-instalado de 
segurança oferece proteção contra 
vírus, spam e spyware.

  

  

Principais CaracterísticasPrincipais
• Tecnologia Intel® Centrino® com processador Intel® Core™2 Duo T5800(3) 
• Sistema Operacional Windows® Vista Home Basic Autêntico(1) 
• Tela Plana de alta definição(8) Widescreen 15.4" WXGA com tecnologia BrightView 
• Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD 
• 2048MB DDR2 667MHz com suporte para Canal Duplo (Dual Channel)(6)(6b) 
• 160GB SATA 5400rpm(7) 
• SuperMulti DVD±RW com tecnologia LightScribe e suporte para Camada Dupla(14) 
• Wireless 802.11 b/g WLAN(10a)

Estilo ClássicoEstilo
Os notebooks da série Compaq Presario CQ50 redefinem a simplicidade com linhas finas, um 
design de touchpad icônico e um painel de controle lustroso. Acabamento Imprint preto brilhante 
dá forma e é mais durável que superfícies pintadas tradicionais.Um painel prateado cobre a área 
de descanso das mãos e do touchpad para um contraste limpo. O grupo de design de notebooks 
HP tem sido reconhecido por instituições de design distintas: International CES Innovations 
Design and Engineering Awards; iF International Forum Design Award; Industrial Design 
Excellence Awards; ID Magazine Annual Review; Good Design Awards.

Simplesmente seguroSimplesmente
Os notebooks Compaq Presario são projetados com recursos e potência necessários para tirar o 
máximo proveito do Windows Vista®(1). Os resultados são controles de sistemas intuitivo, buscas 
poderosas, ferramentas de organização e mais segurança quando você está conectado. Além 
disso cada equipamento inclui 60 dias de segurança do Norton Internet Security™ 2008 (com a 
possibilidade de extensão) e proteção de identidade quando você manda e-mail, acessa sua 
conta bancária e realiza compras online.(13)

Tecnologia para todosTecnologia
Para aqueles que procuram capacidade de computação diária feita para durar, a um ótimo valor, 
a série de notebooks Compaq Presario CQ50 é a solução! Necessidades de mobilidade 
balanceada e performance em apenas 3.0 kg(12), os CQ50's possuem processadores Intel e 
gráficosIntel, e inclui mdoem wireless LAN(10d) de alta velocidade integrado, juntamente com 
estes recursos essenciais: 

• Tela de 15.4” WXGA BrightView para assistir vídeos de alta definição(8) 
• Alto-falantes Altec Lansing oferecem uma performance suave de áudio 
• Tecnologia LightScribe para customizar superfícies de discos diretamente no drive(14) 
• Webcam integrada(15) premite videoconferências e captura de imagens 
• Leitor de mídia digital 5 em 1 garante transferência rápida de fotos(17)

Questões AmbientaisQuestões
• Qualificado pela ENERGY STAR® para economia de energia e aumento da vida útil da 

bateria  
• Embalagem reciclável para minimizar desperdícios 
• Recicle os componentes de seu computador e os suprimentos de impressão. Os serviços de 

reciclagem HP facilitam a eliminação responsável. Descubra mais sobre as iniciativas 
ambientais da HP e reciclagem em: www.hp.com/go/ecohighlights  

Garantia e suporte que somente um líder pode 
lhe oferecer
Garantia

Descubra por que a HP conta com uma das melhores equipe de suporte e serviços 
pós-venda.  

• Cobertura total: Você recebe 1 ano de garantia limitada em hardware, que inclui 
componentes e mão-de-obra, 1 ano de suporte telefônico e 30 dias de suporte em software. 

• Suporte em tempo real: Ligue para o nosso suporte e em poucos minutos, um especialista 
estará disposto a atendê-lo. 

• O melhor: Você estará nas mãos de uma das equipes de suporte e serviço técnico mais 
reconhecida mundialmente. 

• Sempre disponíveis: Personalize sua garantia segundo suas necessidades, com diferentes 
planos de garantia extendida. Consulte nosso suporte. 

• Para obter maiores informações ligue: 011 4004-7751 (São Paulo) ou 0800 709-7751 
(outras localidades)

* Todas as observações se encontram ao final da página 2.
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(3) A computação de 64-bit na arquitetura Intel exige um sistema de computador com o processador, chipset, BIOS, sistema 
operacional, dispositivos de drivers e aplicativos habilitados para a arquitetura Intel® 64. Os processadores não irão operar 
(incluindo operações 32-bit) sem uma BIOS habilitada para arquitetura Intel 64. A performance pode variar dependendo das 
configurações dos seus hardwares e softwares. Para mais informações, visite www.intel.com/info/em64t . A tecnologia de 
núcleo duplo é desenvolvida para aumentar a performance de certos softwares. Nem todos os consumidores ou aplicativos 
de softwares irão necessariamente se beneficiar do uso desta tecnologia. A numeração da Intel não é uma medida de maior 
performance. Este equipamento não suporta  a característica de over-clocking dos processadores Intel Core 2 Extreme. (4) 
GHz refere-se à velocidade do clock interno do processador. Outros fatores além da velocidade do clock podem impactar na 
performance do sistema e dos aplicativos. (5) A velocidade real do bus é menor. A velocidade do bus listada representa 
representa a produção equivalente efetiva de dados. (6) Memória de vídeo compartilhada (UMA) utiliza parte da memória 
total do sistema para performance de vídeo. A memória do sistema dedicada para performance de vídeo não é disponível 
para uso por outros programas. Atenção: este aviso afeta memória do sistema e gráficos. (6a) 4 GB de Memória: Até 1 GB  
pode estar indisponível devido às exigências dos recursos do sistema operacional de 32-bit. (6b) O recurso de canal duplo 
(Dual Channel) só é suportado quando o sistema está configurado com memórias simétricas DDR2 (ex.: 2x512MB). (7) 1 GB 
= 1 bilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor. Até 12GB do disco do sistema são reservados para o software 
de recuperação do sistema. (8) Conteúdo de alta definição é necessário para visualizar imagens em alta definição. Ao longo 
da reprodução, a fonte do conteúdo em alta definição varia e depende da fonte de entrada, sinal, proporção da tela e outros 
fatores e pode exigir serviços e taxas adicionais adquiridos separadamente. (10a) Pontos de acesso Wireless e serviços de 
Internet exigidos não estão inclusos. Disponibilidade de pontos de acesso públicos wireless é limitada. As especificações 
para a WLAN 802.11n não são definitivas e podem afectar a capacidade do computador para comunicar com outros 
dispositivos WLAN 802.11n. (11) As velocidades de download máximas são atualmente desconhecidas, podendo não atingir 
56Kbps e pode variar com as condições da linha. Velocidade de upload são menores e também podem variar. (12) O peso do 
produto pode variar conforme a configuração. (13) Exige acesso à Internet vendido separadamente. Acesso à Internet exige 
pagamentos de taxas adicionais ou access requires payment of additional fees or subscrição para o uso. Ofertas especiais 
não incluem tarifas telefônicas locais, ou quaisquer outras taxas. Qualquer tarifa de longa distância decorrente será 
responsabilidade do consumidor. (14) Velocidades reais podem variar. Não faça cópias de materiais com direitos autorais 
protegidos. Camada Dupla ou Double Layer é uma nova tecnologia. A compatibilidade de mídia Double Layer pode variar 
amplamente para alguns reprodutores domésticos de DVD e drives de DVD-ROM. LightScribe cria uma imagem 
monocromática. LightScribe exige mídia vendida separadamente. (17) Entradas de mídia digital suportam formatos MS, MSP, 
MMC, SD, XD. Para evitar danos ao cartão ou ao computador, não insira nenhum tipo de adaptador, ou memória de formato 
mini, na entrada de mídia digital. Cartões de memória flash Mini/Reduzidos exigem adaptadores vendidos separadamente. 
(18) O Microsoft® Office Home and Student Edition 2008 é uma versão teste; a funcionalidade é reduzida após 60 dias. A 
versão completa é vendida separadamente. (20) A vida útil da bateria pode variar dependendo do produto: modelo, 
configuração, aplicativos carregados, características, e configurações de gerenciamento de energia. A capacidade máxima 
da bateria irá decrescer com o tempo e uso.

Especificações
Processador • Intel® Core™2 Duo T5800(3) 

• 2.0 GHz(4) 
• 2MB L2 Cache 
• 800 MHz FSB(5)

Sistema Operacional • Windows® Vista Home Basic Autêntico(1)

Part Number • FY285LA#AC4
Código de barras • 884420423690
Classificação Fiscal • 8471.30.19
Chipset • Intel® GM45
Memória • 2048MB (2x1024) DDR2 667MHz(6) 

• Suporte para Dual Channel(6b) 
• Expansível até 3GB(6a)

Disco Rígido • 160GB SATA 5400rpm(7)

Drives Ópticos • SuperMulti DVD±RW com suporte para Camada 
Dupla(14)

Placa Gráfica • Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD 
(integrada) 

• Compartilha até 765MB de memória para gráficos
Interface de Rede • 10/100 BASE-T Ethernet LAN
Conexão Wireless • 802.11 b/g WLAN(10a)

Leitor de cartões de 
memória

• 5 em 1 integrado para cartões Secure Digital, 
MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro ou 
xD Picture(17)

Webcam • Webcam Compaq com microfones integrados
Áudio • Alto-falantes integrados Altec Lansing
Display • Tela Plana de alta definição(8) Widescreen 15.4" 

WXGA com tecnologia BrightView 
• Resolução de 1280 x 800

Fax/Modem • Alta Velocidade 56K(11)

Portas Externas • 3 USB 2.0 
• 1 VGA 
• 1 RJ-11 (modem) 
• 1 RJ-45 (LAN) 
• 1 saída para fones de ouvido 
• 1 entrada para microfone

Mouse e Teclado • Teclado Windows Português ABNT2 
• Mouse Touchpad com área de rolagem vertical

Peso • 2,93 kg(12)

Dimensões • 35,7cm (L) x 25,6cm (P) x 4,37cm (A)
Adaptador A/C e 
Bateria

• Adaptador AC 65W 
• Bateria de 6 células (2.2Ah)(20)

Segurança • Abertura para Kensington® MicroSaver Lock 
• Password de acesso 
• Aceita dispositivos de segurança de terceiros

Garantia e Suporte 
técnico

• 1 ano de garantia limitada em hardware (inclui 
componentes e mão-de-obra) 

• 1 ano de suporte telefônico gratuito 
• Suporte online através do centro de ajuda e 

suporte

Softwares
Segurança e Suporte • Symantec™ Norton Antivirus 2008™ (atualizações 

complementares por 60 dias) 
• HP Help & Support 
• SoftThinks HDD Recovery 
• HP Software update (HPSU) 
• Wireless Assistant

Multimídia • Cyberlink DVD Suite 
• Cyberlink Youcam 
• DVD Play 
• HP Photosmart Essential 
• Muvee AutoProducer Basic 6

Educação, 
Produtividade e 
Finanças

• Microsoft Works 9.0 
• Adobe® Reader 
• Microsoft® Office 2007 Home and Student Edition 

(versão teste por 60 dias)(18)

Soluções para 
Internet

• Macromedia Flash Player 
• Sun Java VM 1.5x


