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Aviso de expansão de recall 
de segurança  

A HP anuncia recall adicional de baterias de notebook  
 

Em 24 de janeiro de 2017, a HP anunciou uma expansão de seu programa voluntário atual de recall e substituição 
mundial para algumas baterias de notebook, anunciado inicialmente em junho de 2016. O programa foi expandido 
para incluir baterias adicionais que foram entregues com os mesmos notebooks. As baterias passíveis de 
substituição foram enviadas com notebooks específicos HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario 
e HP Pavilion vendidos ao redor do mundo de março de 2013 até outubro de 2016, e/ou foram vendidas como 
acessórios ou partes avulsas ou, ainda, fornecidas como substitutas por meio do Suporte. As baterias passíveis de 
substituição podem superaquecer, oferecendo risco de incêndio e queimaduras para os clientes. 
 

A HP pede que os clientes verifiquem mais uma vez todos os produtos passíveis 
de substituição 

 

Baterias possivelmente passíveis de substituição e números de código de barras 
6BZLU^^^^^^^^^ 
6CGFK^^^^^^^^^ 

 

6CGFQ^^^^^^^^^ 
 

 

6DEMA^^^^^^^^^ 
6DEMH^^^^^^^^^ 
6EBVA^^^^^^^^^ 

 
 6CZMB^^^^^^^^^ 

 

6DGAL^^^^^^^^^ 

 
 

 
O ^ pode ser um número, caractere ou uma letra. 
 

É fundamental verificar novamente sua bateria, mesmo que já o tenha feito anteriormente. 
Se já recebeu uma bateria de reposição, essa expansão não abrange você. 
 

 
O que fazer  
Acesse o site "Recall de bateria HP" em: http://www.HP.com/go/batteryprogram2016 para verificar sua bateria 
novamente. 
Se sua bateria for passível de substituição, interrompa o uso da bateria imediatamente e remova-a do notebook. 
A HP irá fornecer uma bateria de reposição para cada bateria verificada e passível de substituição, sem custo. 
Observação: Você pode continuar a usar seu notebook sem a bateria instalada, conectando o notebook a uma 
fonte de alimentação externa.  
 

 
Se tiver dúvidas sobre o programa, acesse o site do programa e selecione Fale conosco. 
 

 
Pedimos desculpas por qualquer inconveniência que isso possa ter causado a você.  
 
Atenciosamente, HP. 

 
Este recall está sendo realizado em cooperação com diversas agências reguladoras dos países. 

https://h30686.www3.hp.com/?lang=pt-BR

