HP Folio¹³ -kannettava

Esittelyssä HP Folio¹³. Liiketoimintaa varten rakennettu Ultrabook™. Erittäin
hoikka. Erittäin kevyt. Akun kestosta tinkimättä. HP Folio¹³ kestää jopa 9.5
tuntia1. Voit siis tehdä koko työpäivän ilman latauksia.

HP suosittelee Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.

Tekniikkaa, jolla työ valmistuu.

Taustavalaistu näppäimistö. Uusi loistava idea.

HP Folio¹³ on optimoitu Aito Windows® 7 Professional
-käyttöjärjestelmälle (64-bittinen), ja siinä yhdistyvät
lävistäjältään 33,8 cm:n (13,3") HD2 BrightView
-teräväpiirtonäyttö Intel®-suoritintoiminnoilla3 sekä langaton
yhteys – Wi-Fi-SERTIFIOITU™ WLAN4 ja Intelin langaton
näyttötekniikka (WiDi)5.

Voit työskennellä tehokkaasti myös esim. hämärissä tiloissa ja
yölennoilla. Täysikokoinen näppäimistö, jonka
käyttömukavuudesta ei ole tingitty.

Erittäin hoikka. Suurenomaisen kompakti.
Vain 18 millimetriä paksu. Alin paino vain 1,5 kilogrammaa.
HP Folio¹³ on suunniteltu liiketoimintaan tien päällä. Kannat
vähemmän – ja saat enemmän aikaan.
Annoimme HP Foliolle¹³ tyylikkään, harjatun alumiinikuoren ja
pehmeän kosketuspinnan, jonka avulla siihen on helppo
tarttua. Eikä sitä ei malta laskea käsistään.

Koko päivän tai viikon. Sinä päätät.
Voit tehdä jopa 9.5 tunnin työpäivän ilman latauksia1. Voit
myös hyödyntää viikon valmiustila-aikaa, jotta olet valmis
toimimaan heti. Voit hyödyntää virtakapasiteettia molemmilla
tavoilla.

Nopea. Luotettava. Tehokkaampi. Täydellinen
liiketoimintakumppani.
Liiketoiminta ei odota. Pääset alkuun muutamassa sekunnissa
SSD-asemalla ja Intel® Rapid Start -tekniikalla3. Saat myös
parannetun luotettavuuden ja 128 Gt6 tallennustilaa
työtiedostoja varten.

Luottamukselliset tiedot pysyvät suojattuina.
Saatavana sisäisellä TPM-turvasirulla7, sähköpostilla.
Kiintolevyn tiedot pysyvät suojattuina. Ei tunkeutumisia. Ei
huolia.

Useita portteja. Yksi laite.
Sisäisten USB-, HDMI- ja Ethernet-porttien ansiosta voit sanoa
hyvästit dongleille. Ota HP Folio¹³ mukaasi ja lähde matkaan.
Kaikki mitä tarvitset.

HP Folio¹³ -kannettava
HP suosittelee Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.
TEKNISET TIEDOT
Käyttöjärjestelmä

Aito Windows® 7 Professional 64

Prosessori

Intel® Core™ i5-2467M -suoritin (1,60 GHz, 3 Mt:n L3-välimuisti)

Piirisarja

Mobile Intel® HM65 Express

Muisti

Enintään 4 Gt 1 333 MHz
Muistipaikat 1 SODIMM

Sisäinen tallennustila

Yksitilainen asema (SSD), 128 Gt

Näyttö

Lävistäjältään 33,8 cm:n (13,3") LED-taustavalaistu HD BrightView -teräväpiirtonäyttö (1 366 x 768)

Näyttöominaisuudet

Intel HD 3000 -näytönohjain; Yhteinen näyttömuisti (UMA) käyttää osaa järjestelmämuistista näyttömuistina. Näyttöä varten varattu järjestelmämuisti ei ole muiden
ohjelmien käytettävissä muuhun käyttöön.

Ääni/kuva

Dolby Advanced Audio; Stereokaiuttimet; Sisäinen digitaalimikrofoni; Kuuloke-/mikrofoniliitäntä

Langattoman lähiverkon tuki

Langaton Intel Centrino N1030 802,11b/g/n Wi-Fi ja Bluetooth 3.0 -yhdistelmä

Tietoliikenne

Ethernet 10/100/1000

Laajennuspaikat

1 SD/MMC

Portit ja liittimet

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 verkkovirta; 1 stereokuuloke/mikrofoni-yhdistelmäliitäntä; 1 RJ-45; 1 HDMI

Syöttölaite

Täysikokoinen ja roiskesuojattu taustavalaistu chiclet-näppäimistö UV-pinnoitteella; Kosketuslevy, jossa on eletuki, virtapainike LED-merkkivalolla, kaksisuuntainen vieritys sekä
kaksi valintapainiketta; 1,3 MP:n HP TrueVision HD -verkkokamera

Ohjelmisto

HP Connection Manager 4.1; HP Support Assistant; Adobe Flash Player; HP CoolSense; HP:n pikakäynnistys; Skype; Langaton Intel-näyttö (WiDi); (Mukautetut
integrointipalvelut tarjoavat räätälöidyt ja valmiit ratkaisut yritysvalmiille PC:ille.)

Suojaus

Sisäinen TPM 1.2 -turvasiru

Mitat

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

Paino

Peruspaino 1,5 kg

Energiansäästövaatimusten mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyttyjä kokoonpanoja saatavilla

Virta

6-kennoinen (59 Wh) litiumioni; 65 watin ei-smart-verkkosovitin

Akun kesto

6-kennoinen (59 Wh): enintään 9.5 tuntia

Takuu

HP Services tarjoaa yhden vuoden vakiotakuun (päivityksiä saatavana erikseen) ja yhden vuoden rajoitetun takuun perusakulle

1

Akun käyttöikä vaihtelee riippuen tietokoneen mallista, kokoonpanosta, ladatuista sovelluksista, ominaisuuksista, käytöstä, langattomasta toiminnasta ja virranhallinta-asetuksista. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä.
MobileMark07-akkukriteerit ja lisätietoja on osoitteessa www.bapco.com/products/mobilemark2007.
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HD-kuvien katselemiseen vaaditaan HD-sisältöä.

Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jonka suoritin,
piirilevysarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel 64® -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suurempaa suorituskykyä.
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Langaton tukiasema ja internet-yhteys ovat pakollisia, mutta ne eivät sisälly toimitukseen. Julkisten liityntäpisteiden saatavuus on rajoitettu.

Folio¹³ sisältää sisäisen Intel Wi-Di -ohjelmiston ja edellyttää erikseen ostettua projektoria, televisiota tai tietokonenäyttöä sisäisellä Wi-Di-vastaanottimella. Ulkoiset Wi-Di-vastaanottimet kytketään projektoriin, televisioon tai tietokonenäyttöön tavallisen
HDMI-kaapelin kautta, joka myydään myös erikseen.
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Kiintolevyissä ja SSD-asemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Enintään 30 Gt SSD-asemasta on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.
TPM-turvasiru ei ole saatavilla kaikkiin kokoonpanoihin.

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.eu/notebooks
© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa
rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta kaikkia Windows 7 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows
7 -versioissa. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com/windows/windows-7/
Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Microsoft ja Windows ovat Microsoft-yritysryhmän tavaramerkkejä. Intel, Celeron ja Core ovat Intel Corporationin tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
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HP Folio¹³ -kannettava
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Lisävarusteet ja palvelut

HP Elite Top Load -laukku,
ohut

HP Elite Slim Top Load -laukku sopii täydellisesti henkilölle, joka liikkuu paljon ja jolla on silmää tyylille.
Nahasta ja vahvasta nylonista valmistettu kestävä laukku tarjoaa suuret säilytystilat kaikille business-tarvikkeille
ja säilyttää samalla tyylikkään ulkomuodon.

Tuotenumero: AX680AA

HP 2.0 USB -telakointiasema

Voit unohtaa oheislaitteiden liittämisen ja irrottamisen joka kerta, kun otat HP:n kannettavan tietokoneen
mukaasi.

Tuotenumero: AY052AA

HP:n optinen USB-matkahiiri

HP:n syöttö- ja tulostuslaitteet tarjoavat pöytäkonetoimintoja HP:n yrityskannettaviin. HP:n optinen
USB-matkahiiri sisältää optisen hiiren käyttömukavuuden ja tyylikkyyden pienoiskoossa. Se on ihanteellinen
ratkaisu matkakäyttöön.

Tuotenumero: RH304AA

HP Mobile USB NLS
DVD-RW -asema

HP:n mobiili-DVD-RW on erillinen optinen asema. Sopii lisävarusteeksi kannettavalle tietokoneelle tai
minitietokoneelle, jossa ei ole sisäistä asemaa. Ulkoinen asema tukee CD- ja DVD-levyjä. Sen toimintoihin
kuuluvat luku ja kirjoitus. Se liitetään tietokoneeseen USB 2.0 -portin kautta. Mukana tulee verkkolaite.

Tuotenumero: A2U57AA

HP 65 W Smart Travel
-verkkosovitin

HP-verkkolaitteet syöttävät kannettavalle virtaa ja lataavat tietokoneen akun samanaikaisesti. Näiden
verkkolaitteiden avulla liität kannettavasi kätevästi verkkovirtaan, kun teet töitä toimiston ulkopuolella tai olet
matkoilla. HP:n ohuet matkaverkkolaitteet (65 W) sopivat täydellisesti paljon ulkomailla matkustaville tai tien
päällä viihtyville. Verkkolaite on 40 % tavallista 65 W:n laitetta ohuempi ja sisältää kätevän USB-portin
muiden lisälaitteiden lataamiseen töiden aikana. Neljä kansainvälistä pistokesovitinta varmistavat, että ohut
HP-matkaverkkolaite toimii kaikkialla. Tyylikäs kuljetuslaukku pitää asiat järjestyksessä.

Tuotenumero: AU155AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi
paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: UL510E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.eu/hpoptions
Varmista tietokoneen mahdollisimman tehokas toiminta käyttämällä HP Support Assistant -sovellusta, joka on saatavissa
osoitteesta www.hp.eu/supportassistant

