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Aviso de Expansão de Recolha 
de Segurança  

A HP anuncia a recolha adicional de baterias de computador portátil  
 
Dia 24 de janeiro de 2017, a HP anunciou uma expansão de seu programa voluntário mundial de recolha e 
substituição de segurança de baterias de computador portátil em curso, anunciado em junho de 2016. O programa 
foi expandido para incluir baterias adicionais que foram enviadas com os mesmos produtos de computador portátil. 
As baterias afetadas foram enviadas com computadores portáteis HP Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq 
Presario e HP Pavilion vendidos mundialmente desde março de 2013 até outubro de 2016, e/ou foram vendidas 
como acessórios ou sobresselentes, ou fornecidas como baterias de substituição através do serviço de Suporte. 
As baterias afetadas podem sobreaquecer, representando um risco de incêndio para os clientes. 
 

A HP apelas aos seus clientes para verificar novamente todos os produtos 
potencialmente afetados 

 

Baterias potencialmente afetadas e números de código de barras 
6BZLU^^^^^^^^^ 
6CGFK^^^^^^^^^ 

 

6CGFQ^^^^^^^^^ 
 

 

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

 
 6CZMB^^^^^^^^^ 

 

6DGAL^^^^^^^^^ 

 
 

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

É essencial para verificar novamente a sua bateria, mesmo que o tenha feito anteriormente. 
Se já recebeu uma bateria de substituição, não está afetado por esta expansão. 
 
O que fazer  
Visite o Website de recolha de baterias HP em: http://www.HP.com/go/batteryprogram2016 para validar a sua 
bateria. 
Se a sua bateria é afetada, cesse imediatamente a utilização da bateria e remova-a do seu portátil. A HP fornecerá 
uma bateria de substituição sem qualquer custo no caso das baterias elegíveis para o efeito. 
Observação: Pode continuar a usar o seu computador portátil sem a bateria instalada, ligando o computador 
diretamente à alimentação externa.  
 
Se tiver perguntas sobre este programa, visite o Website do programa e selecione Contacte-nos. 
 
Pedimos desculpa pelos eventuais transtornos causados.  
 
Atenciosamente, HP. 

 
 

Esta recolha está a ser levada a cabo em cooperação com várias agências de regulação governamentais. 

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

