
 

 

Philips
Notebook

Core 2 Duo T7300
34 cm (13,3")

13NB8504
Notebook multimídia de 34 cm (13,3")

com Microsoft® Windows® Vista Home Premium
Criado para pessoas que precisam de mobilidade, velocidade, conectividade e muito 
mais. Tudo em um só notebook: processador Core 2 Duo, 2 GB de memória, capacidade 
de armazenamento de 120 GB, além de conexão sem fio, bluetooth e firewire.

Conexão sem fio
• Conexão com redes sem fio

Suas dimensões e leveza o tornam verdadeiramente portátil
• Assista a filmes no formato widescreen 16:9

A qualquer hora e em qualquer lugar
• Use seu notebook até 4 horas sem precisar recarregar a bateria

Mostre ao mundo quem você realmente é
• Tire fotos em condições de pouca luz com a câmera de 3 megapixels com flash

Curta as suas músicas, fotos e filmes favoritos
• Seus filmes, suas fotos e suas músicas com você onde você estiver



 Conexão com redes sem fio
A certificação Wi-Fi garante a comunicação com 
todos os dispositivos Wi-Fi. A comissão Wi-Fi é 
composta pela Philips, Microsoft, IBM, Dell e outras 
empresas que definem os padrões da indústria.

Câmera de 3 megapixels com flash
Capture momentos especiais com a câmera de 3 
megapixels do telefone. Você pode tirar fotos em 
condições de pouca luz, tudo isso graças ao flash 
integrado.
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Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de energia CA, Manual 

do usuário, Adaptador de energia bivolt

Conectividade
• Conexões frontais / laterais: Entrada i.LINK DV 

(IEEE1394, 4 pinos), Saída para fone de ouvido, 
Microfone, Saída VGA, 3 saídas USB 2.0

• Rede local com fio: Ethernet (RJ 45) 1x
• Rede local sem fio: Rede local sem fio 

(IEEE802.11b), Rede local sem fio (IEEE802.11g), 
Rede local sem fio (IEEE802.11a)

• Versão do Bluetooth: 2,0

Imagem/tela
• Prop. da imagem: 16:9
• Resolução de imagem: WXGA TFT de 13,1'' (1.280 

x 800)

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

30,5 x 2,96 x 22,5 cm
• Peso: 1,98 kg

Especificações do PC
• Processador: Intel: Core 2 Duo T7300
• Unidade de disco rígido: 120 GB
• Memória: 2 GB
• Sistema operacional: Microsoft® Windows® Vista 

HP

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD de MP3, MP3-DVD, 

Áudio DVD, CD-R/RW

Reprodução de vídeo
• Mídia de reprodução: CD, DVD, DVD+R, DVD+R 

DL, DVD+R/+RW, DVD+RW, DVD-R, DVD-R 
DL, DVD-R/-RW, MPEG4, Foto CD

Gravação de vídeo
• Mídia de gravação: CD-R/RW, DVD+R DL, 

DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/-RW

Lig/Desl
• Fonte de alimentação: 110 a 240 V
•

Especificações
Notebook
Core 2 Duo T7300 34 cm (13,3")
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