Notebook HP Folio¹³

Představujeme vám notebook HP Folio¹³. Ultrabook™ navržený pro firmy.
Neuvěřitelně tenký. Extrémně lehký. Nulový kompromis v životnosti baterie.
S notebookem HP Folio¹³ dostanete 9.5 hodin1 na překonání pracovního dne
bez nutnosti dobíjet baterii.

Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.

Funkce, které vám pomohou s prací.

Podsvícená klávesnice. Mějte vždy jasno.

Notebook HP Folio¹³ byl optimalizován na operační systém
Originální Windows® 7 Professional (64bitový) a kombinuje
displej HD2 BrightView s úhlopříčkou 33,8 cm (13,3") s
procesorem Intel®3 a bezdrátovým připojením – od připojení
Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN4 až po technologii bezdrátového
přenášení obrazu Intel WiDi5.

Zachovejte efektivitu práce i v potemnělých konferenčních
místnostech nebo během nočních letů. K dispozici máte
klávesnici o plné velikosti, která neubírá na komfortu.

Neuvěřitelně tenký. Obrovské možnosti.
Notebook HP Folio¹³ je se svou šířkou 18 milimetrů a
počáteční hmotností 1,5 kg předurčen k práci na cestách. S
mnohem menší hmotností nyní dosáhnete mnohem větších
výsledků.
Notebook HP Folio¹³ jsme oblékli do elegantního
kartáčovaného hliníku s okraji příjemnými na dotek, které
umožňují jeho snadné uchopení. Nezastavitelný.

Celý den nebo týden. Je to jen vaše volba.
Pracujte až plných 9.5 hodin denně bez dobíjení1. Případně
využijte týdenní životnosti v pohotovostním režimu a začněte,
až se vám to bude hodit. V obou případech jsou možnosti ve
vašich rukách.

Rychlost, spolehlivost a blesková odezva. Dokonalý
obchodní partner.
Práce nepočká. Buďte díky jednotce SSD a technologii Intel®
Rapid Start3 připraveni během několika vteřin. Dostane se
vám také vyšší spolehlivosti a 128 GB6 úložného prostoru na
vaše pracovní soubory.

Důvěrnost dat nebude ohrožena.
Díky zabudovanému bezpečnostnímu čipu TPM7 zůstanou
vaše e-maily a informace na disku v bezpečí. Žádná
narušení. Bez obav.

Více portů. Jedno zařízení.
Díky zabudovaným portům USB, HDMI a Ethernet můžete říci
sbohem tašce plné adaptérů. Stačí vzít notebook HP Folio¹³ a
vyrazit. Nabízí vše, co potřebujete.
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Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Operační systém

Originální Windows® 7 Professional 64

Procesor

Intel® Core™ i5-2467M (1,60 GHz, 3 MB mezipaměti L3)

Čipová sada

Mobile Intel® HM65 Express

Paměť

Max. 4 GB 1333 MHz
Paměťové sloty 1 SODIMM

Interní paměť

Jednotka SSD 128 GB

Monitor

33,8cm (13,3") displej HD (1 366 x 768) s podsvícením LED a technologií BrightView

Grafická karta

Grafická karta Intel HD 3000; Sdílená grafická paměť (UMA) využívá část celkové paměti systému pro výpočty grafické karty. Systémová paměť vyhrazená pro grafické
výpočty není programům k dispozici pro jiné účely.

Audio/Visual

Dolby Advanced Audio; Stereofonní reproduktory; Integrovaný digitální mikrofon; Kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon

Podpora bezdrátové sítě

Kombinovaný adaptér Intel Centrino Wireless-N1030 802.11b/g/n Wi-Fi a Bluetooth 3.0

Komunikace

Ethernet 10/100/1000

Rozšiřující sloty

1 SD/MMC

Porty a konektory

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 konektor napájení střídavým proudem; 1 kombinovaný stereofonní konektor pro sluchátka / mikrofon; 1 RJ-45; 1 HDMI

Vstupní zařízení

Plnohodnotná podsvícená ostrůvková klávesnice odolná vůči polití a s povrchovou úpravou UV; Zařízení TouchPad s podporou gest, vypínačem, indikátorem LED,
dvousměrným posunem a dvěma tlačítky pro výběr; 1,3MP integrovaná webová kamera HP TrueVision HD

Software

HP Connection Manager 4.1; HP Support Assistant; Adobe Flash Player; HP CoolSense; HP Quick Launch; Skype; Intel Wireless Display (WiDi); (Služby Custom Integration
Services přinášejí řešení šitá na míru firemním počítačům.)

Zabezpečení

Vestavěný bezpečnostní čip TPM 1.2

Rozměry

22,02 x 31,85 x 1,8 cm

Hmotnost

Od 1,5 kg

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost
Napájení

K dispozici jsou konfigurace splňující normu ENERGY STAR®

Životnost baterie

6článková baterie (59 Wh): až 9.5 hodin

Záruka

Společnost HP poskytuje jednoletou záruku (k dispozici jsou rozšíření, která lze zakoupit samostatně) a jednoletou omezenou záruku na primární baterii

6článková baterie Li-Ion (59 Wh); Běžný 65W adaptér střídavého proudu
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Životnost baterie se liší v závislosti na konkrétním modelu, konfiguraci, spuštěných aplikacích, funkcích, míře využití, použití bezdrátového připojení a nastavení řízení spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Další
podrobnosti najdete ve srovnávacím testu baterií MobileMark07 na adrese www.bapco.com/products/mobilemark2007.

2
3

Zobrazení obrazu HD vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení.

Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace musí nezbytně použitím této technologie získat. K využití 64bitové architektury Intel® je zapotřebí počítač, jehož
procesor, čipová sada, systém BIOS, operační systém, ovladače a aplikace podporují architekturu Intel® 64. Procesory nebudou fungovat bez systému BIOS s podporou architektury Intel® 64 (ani v 32bitovém režimu). Výkon se může lišit v závislosti na
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí představovat vyšší výkon.
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Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k Internetu, které nejsou součástí dodávky. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.

Folio¹³ obsahuje integrovaný software Intel Wi-Di a vyžaduje samostatně zakoupený projektor, televizor nebo počítačový monitor s integrovaným či externím přijímačem Wi-Di. Externí přijímač Wi-Di lze do projektoru, televizoru nebo počítačového monitoru
připojit pomocí standardního kabelu HDMI, který se také prodává samostatně.
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V případě pevných disků a jednotek SSD, 1 GB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 30 GB pevného disku nebo jednotky SSD je rezervováno pro software na obnovu systému.
Bezpečnostní čip TPM nemusí být v některých konfiguracích k dispozici.

Další informace najdete na webu www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou
uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické
ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Některé funkce systémů Windows 7 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 7. Podrobnosti naleznete na adrese: http://www.microsoft.com/cze/windows/windows-7/
Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Microsoft a Windows jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Intel, Celeron a
Core jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation a jejích poboček v USA a dalších zemích.
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Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
Příslušenství a služby

Brašna s horním otvorem HP
Elite Slim

Brašna HP Elite Slim s horním otvorem je ideální pro profesionály, kteří jsou neustále v pohybu a potrpí si na
design. Tato robustní brašna je vyrobena z kůže a odolného nylonu. Poskytuje dostatek místa pro všechny
pracovní nezbytnosti, ale přitom si uchovává stylový vzhled.

Produktové číslo: AX680AA

Dokovací stanice HP USB 2.0

Vyhnete se těžkopádnému připojování a odpojování monitoru a periferních zařízení pokaždé, když si
notebook HP berete s sebou.

Produktové číslo: AY052AA

USB optická cestovní myš HP

Vstupní a výstupní zařízení HP přinášejí firemním notebookům HP funkce stolního počítače. Optická cestovní
myš HP USB přináší pohodlí a eleganci optické myši v miniaturní velikosti. Je ideálním řešením na cesty.

Produktové číslo: RH304AA

Jednotka HP Mobile USB
NLS DVD-RW

Mobilní jednotka HP DVD RW představuje externí optickou jednotku, která doplňuje notebooky a počítače
Mini bez interní jednotky. Externí jednotka podporuje disky CD a DVD a je vybavena funkcí čtení i zápisu.
K počítači se připojuje pomocí portu USB 2.0 a je dodávána s adaptérem střídavého proudu.

Produktové číslo: A2U57AA

Cestovní adaptér HP Smart
65 W

Napájecí adaptéry HP napájejí notebook a současně nabíjejí vnitřní baterii. Tyto adaptéry umožňují napájení
notebooku na cestách či mimo kancelář. 65W cestovní adaptér HP Slim je ideální pro často a dalece cestující
profesionály. Tloušťka adaptéru je o 40 % menší než u standardních 65W adaptérů a adaptér poskytuje
praktický port USB pro nabíjení dalšího příslušenství během práce. Čtyři mezinárodní zástrčky adaptéru
zajišťují, že cestovní adaptér Slim bude fungovat prakticky kdekoli. Se stylovou ochrannou brašnou budete mít
vše potřebné vždycky pohromadě.

Produktové číslo: AU155AA

3letá záruka, další pracovní
den u zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným
technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: UL510E

Další informace najdete na webu www.hp.eu/hpoptions
Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním stavu.

