HP Folio¹³ bærbar pc

Vi præsenterer HP Folio¹³. En Ultrabook™, der er skabt til erhvervslivet.
Utroligt slank. Let som en fjer. Uden at gå på kompromis med batteritiden.
HP Folio¹³ kan arbejde i op til 9.5 timer1, så du kan køre derudad hele
dagen uden at skulle genoplade pc'en.

HP anbefaler Windows® 7.

Udstyret med funktioner, der får arbejdet fra hånden.

Baggrundbelyst tastatur. Endnu en lys ide.

HP Folio¹³ er optimeret til operativsystemet Original
Windows® 7 Professional (64-bit) og kombinerer en 33,8 cm
(13,3") diagonal HD2 BrightView-skærm med Intel®
processorfunktioner3 og trådløs funktionalitet – fra Wi-Fi
CERTIFIED™ WLAN4 til Intel Wireless Display
(WiDi)-teknologi5.

Du kan stadig arbejde effektivt i halvmørke konferencelokaler
eller på flyrejser om natten. Tastaturet er i fuld størrelse, så
komforten er i højsædet.

Utroligt slank. Dette er stort.
Med en tykkelse på blot 18 mm tynd og en startvægt på bare
1,5 kg er HP Folio¹³ skabt til forretninger på farten. Nu kan du
tage meget mindre med og få endnu mere fra hånden.
Vi har givet HP Folio¹³ et elegant design i børstet aluminium,
og den har et håndtag med blød finish, der gør det nemt at
samle pc'en op. Og svær at lægge den fra sig!

Hele dagen eller hele ugen. Det er dit valg.
Klarer op til 9.5 timers arbejde uden behov for opladning1.
Eller udnyt standbytiden på en uge, så du er klar til at tage af
sted med det samme. Uanset, hvad du vælger, er det dig, der
bestemmer.

Hurtig. Pålidelig. Effektiv. Den perfekte forretningspartner.
Forretningerne venter ikke på dig. Kom i gang på få sekunder
med et solid state-drev og Intel® Rapid Start-teknologi3. Du får
også øget pålidelighed og 128 GB6 plads til arbejdsfiler.

Fortrolige data forbliver fortrolige.
Fås med en integreret TPM-sikkerhedschip7, så e-mail og
oplysninger på harddiske altid er beskyttet. Ingen indbrud.
Ingen bekymringer.

Flere porte. Én maskine.
Med indbygget USB-, HDMI- og Ethernet-porte kan du vinke
farvel til en sækfuld dongler. Bare snup din HP Folio¹³, og du
er klar med det samme! Den er alt, hvad du har brug for.

HP Folio¹³ bærbar pc
HP anbefaler Windows® 7.
SPECIFIKATIONER
Operativsystem

Original Windows® 7 Professional 64

Processor

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

Chipsæt

Mobile Intel® HM65 Express

RAM

Op til 4 GB 1333 MHz
Hukommelsessokler 1 SODIMM

Internt lager

Solid State-drev på 128 GB

Skærm

33,8 cm (13,3") (diagonalt) LED-baggrundsbelyst HD BrightView (1366 x 768)

Grafik

Intel HD 3000-grafik; Delt videohukommelse (UMA) anvender en del af den samlede systemhukommelse til video. Systemhukommelse, der er beregnet til skærmen, kan ikke
bruges af andre programmer.

Audio/visuel

Dolby Advanced Audio, Stereohøjttalere, Integreret digital mikrofon, Kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik

Understøttelse af trådløs

Kombineret Intel Centrino Wireless-N1030 802,11b/g/n Wi-Fi og Bluetooth 3.0

Kommunikation

Ethernet 10/100/1000

Udvidelsessokler

1 SD/MMC

Porte og stik

1 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 vekselstrømsstik, 1 kombineret stereohovedtelefon-/mikrofonstik, 1 RJ-45, 1 HDMI

Inputenhed

Chiclet-tastatur i fuld størrelse med afløb, baggrundsbelysning og UV-belægning; Touchpad, der understøtter bevægelse, tænd/slukknap med LED-indikator, tovejs-rul, 2
valgknapper; 1,3 MP integreret HP TrueVision HD-webcam

Software

HP Connection Manager 4.1, HP Wireless Assistant, Adobe Flash Player, HP CoolSense, HP Lynstart, Skype, Intel Wireless Display (WiDi); (Custom Integration Services
leverer skræddersyede og køreklare løsninger til pc'er til virksomheder).

Sikkerhed

TPM 1.2 integreret sikkerhedschip

Mål

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

Vægt

Fra 1,5 kg

Overholdelse af starndarder for
energieffektivitet
Strøm

ENERGY STAR® -mærkede konfigurationer kan fås

Batteritid

6-celler (59 WHr): Op til 9.5 timer

Garanti

HP Services tilbyder 1 års service med (mulighed for opgradering, der skal anskaffes separat), 1 års begrænset garanti på primært batteri

6-cellers (59 WHr) Li-ion; 65 W vekselstrømsadapter (non-smart)
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Batteriets levetid afhænger af produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, brug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet bliver mindre over tid. Du kan finde flere oplysninger i MobileMark07
batteri-benchmarktesten www.bapco.com /products/mobilemark2007.
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Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder

Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. 64-bit-databehandling på Intel®-arkitektur kræver et computersystem med processor, chipsæt,
BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og programmer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydelsen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen.
Intels nummerering er ikke et mål for højere ydelse,

4
5

Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves og er ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.

Folio¹³ inkluderer integreret Intel Wi-Di-software og kræver, at der ved siden af købes en projektor, et tv- eller en computerskærm med en integreret eller ekstern Wi-Di-modtager. Eksterne Wi-Di-modtagere skal sluttes til projektoren, tv'et eller computerskærmen via
et HDMI-standardkabel, der også sælges separat.
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I forbindelse med harddiske og solid state-drev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske formaterede kapacitet er mindre. Op til 30 GB plads på solid state-drev er reserveret til systemgendannelsessoftware.
TPM-sikkerhedschip er ikke tilgængelig på alle konfigurationer.

Der er flere oplysninger på www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger
med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 7 fuldt ud. Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 7. Læs mere på
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendes af Hewlett-Packard Company under licens. Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder. Intel, Celeron og Core er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande.
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Tilbehør og services

HP Elite smal taske med
topåbning

Den slanke HP Elite taske med topåbning er perfekt til folk, der ofte er på farten og gerne vil have et flot
design. Denne holdbare taske, der er fremstillet af læder og kraftigt nylon, har masser af plads til de ting, du
skal have med, og ser samtidig godt ud.

Produktnummer: AX680AA

HP 2.0 USB dockingstation

Undgå besværet med at sætte stikkene til udstyret i og tage dem ud igen, hver gang du tager din bærbare
HP-computer med.

Produktnummer: AY052AA

HP USB optisk rejsemus

HP's input-/outputenheder giver yderligere stationær funktionalitet til bærbare HP Business computere. HP's
optiske USB-rejsemus er en praktisk, komfortabel og elegant optisk mus i miniaturestørrelse – en ideel løsning,
når du er på farten.

Produktnummer: RH304AA

HP Mobile USB NLS
dvd-rw-drev

HP Mobile dvd rw'en er et praktisk optisk drev til laptops eller mini'er, der ikke har et internt drev. Det
eksterne drev kan bruges til cd'er og dvd'er samt Read/Write-funktionalitet. Det tilsluttes computeren via et
USB 2.0 stik, og der medfølger lysnetadapter.

Produktnummer: A2U57AA

HP 65 W Smart AC
rejseadapter

Vekselstrømsadaptere fra HP forsyner din bærbare computer med strøm og oplader samtidig det interne
batteri. Med disse adaptere kan du forsyne din bærbare computer med strøm, når du er væk fra kontoret eller
på farten. Den slanke HP 65 W rejseadapter er perfekt til internationalt rejsende, der altid er på farten.
Denne adapter er 40% slankere end den almindelige 65 W adapter og har et praktisk USB-stik til opladning
af andet tilbehør, mens du arbejder. Fire internationale adapterstik gør, at rejseadapteren kan bruges overalt,
og en smart taske holder det hele samlet.

Produktnummer: AU155AA

3 års service onsite næste
hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UL510E

Der er flere oplysninger på www.hp.eu/hpoptions
Hold pc'en kørende optimalt med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

