HP Folio¹³ notebook pc

De nieuwe HP Folio¹³. De Ultrabook™ voor business. Ongelofelijk dun.
Superlicht. Zonder batterijtijd in te leveren. De HP Folio¹³ werkt tot 9.5 uur 1,
zodat u de hele dag kunt blijven werken zonder bij te laden.

HP raadt Windows® 7 aan.

Functies om het werk gemakkelijk te maken.

Backlit toetsenbord. Een slim idee.

De HP Folio¹³ is geoptimaliseerd voor het Legitieme
Windows® 7 Professional (64-bits) besturingssysteem en biedt
een 33,8-cm (13,3-inch) diagonaal HD2 BrightView scherm,
Intel® processoren3 en draadloze functionaliteit – van Wi-Fi
CERTIFIED™ WLAN4 tot Intel Wireless Display (WiDi)
technologie5.

Ook in schemerige vergaderruimtes en tijdens nachtvluchten
werkt u efficiënt. Het standaard toetsenbord biedt
bedieningscomfort.

Ongelofelijk dun. Het is fantastisch.
Met een dikte van 18 millimeter en een gewicht vanaf 1,5 kilo
is de HP Folio¹³ ideaal voor dynamische bedrijven. U neemt
minder mee en u kunt veel meer doen.
De HP Folio¹³ heeft een stijlvolle geborsteld aluminium
behuizing en een soft-touch grip, zodat hij gemakkelijk te
pakken is. En moeilijk uit handen te leggen.

De hele dag of de hele week. De keuze is aan u.
Tot 9.5 uur per dag werken zonder opladen1. Of een week
lang standby, zodat hij altijd gebruiksklaar is. In beide
gevallen beschikt u over veel werkkracht.

Snel. Betrouwbaar. Responsief. De ideale businesspartner.
Het werk wacht niet. Ga daarom snel aan de slag met een
solid-state schijf en Intel® Rapid Start-technologie3. Plus extra
betrouwbaarheid en 128 GB6 opslagruimte voor
werkbestanden.

Vertrouwelijke gegevens blijven veilig.
Beschikbaar met een ingebouwde TPM beveiligingschip7,
e-mail en informatie op de vaste schijf is veilig. Geen
indringers. Geen zorgen.

Meerdere poorten. Eén apparaat.
Voor de ingebouwde USB-, HDMI- en Ethernet-poorten hoeft u
geen dongels meer mee te nemen. Pak uw HP Folio¹³ en ga
erop uit! Meer heeft u niet nodig.

HP Folio¹³ notebook pc
HP raadt Windows® 7 aan.
SPECIFICATIES
Besturingssysteem

Legitieme Windows® 7 Professional 64

Processor

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

Chipset

Mobile Intel® HM65 Express

Geheugen

Tot 4 GB 1333 MHz
Geheugenslots 1 SODIMM

Interne opslag

Solid-state schijf, 128 GB

Scherm

33,8-cm (13,3-inch) diagonaal LED-backlit HD BrightView (1366 x 768)

Video

Intel HD 3000 grafisch systeem; Gedeeld videogeheugen (UMA) gebruikt een gedeelte van het totale systeemgeheugen voor videoprestaties. Systeemgeheugen dat is
gereserveerd voor grafische prestaties is niet beschikbaar voor gebruik door andere programma's.

Audio/Visueel

Dolby Advanced audio; Stereo luidsprekers; Geïntegreerde digitale microfoon; Hoofdtelefoon/microfoon combo-ingang

Ondersteuning voor draadloos gebruik Intel Centrino draadloos N1030 802.11b/g/n Wi-Fi en Bluetooth 3.0 combo
Communicatie

Ethernet 10/100/1000

Uitbreidingsslots

1 SD/MMC

Poorten en connectoren

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 netvoeding; 1 stereo hoofdtelefoon/microfoon comboconnector; 1 RJ-45; 1 HDMI

Invoerapparaat

Morsbestendig standaard backlit chiclet-toetsenbord met UV-coating; Touchpad met bewegingsondersteuning, aan/uitknop met LED-indicator, twee-weg scrollen, twee
knoppen; Ingebouwde 1,3-MP HP TrueVision HD webcam

Software

HP Connection Manager 4.1; HP Support Assistant; Adobe Flash Player; HP CoolSense; HP Quick Launch; Skype; Intel Wireless Display (WiDi); (Integratieservices op maat
bieden kant en klare, afgestemde oplossingen voor Business Ready pc's.)

Beveiliging

Ingebouwde TPM 1.2 beveiligingschip

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 1,5 kg

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerde configuraties beschikbaar

Voeding

6-cels (59-Watt/u) lithium-ion; 65-Watt niet-Smart netadapter

Levensduur van de batterij

6-cels (59 Watt/uur): tot 9.5 uur

Garantie

HP Services biedt één jaar standaard garantie op onderdelen en arbeid (upgrades worden apart verkocht), één jaar garantie op primaire accu
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Batterijlevensduur varieert afhankelijk van het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en voedingsbeheerinstellingen. De maximale capaciteit van de batterij neemt af met de tijd en met het gebruik. Zie voor
meer informatie de MobileMark07 battery benchmark www.bapco.com/products/mobilemark2007.
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HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.

Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Voor 64-bits computergebruik op Intel®-architectuur is een computer nodig met
een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel® 64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64 ondersteunt. De prestaties variëren, afhankelijk
van uw hardware- en softwareconfiguraties. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
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Wireless access point en internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.

Folio¹³ bevat ingebouwde Intel Wi-Di software en vereist een apart aan te schaffen projector, tv of computermonitor en een ingebouwde of externe Wi-Di ontvanger. Externe Wi-Di ontvangers kunnen op de projector, tv of computermonitor worden aangesloten
via een standaard HDMI-kabel, die ook apart wordt verkocht.
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Voor vaste schijven en solid-state schijven (SSD's), 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB van de SSD is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
TPM beveiligingschip is niet op alle configuraties beschikbaar.

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in
dit materiaal.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 7 volledig te benutten. Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 7 beschikbaar. Meer
informatie vindt u op: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Microsoft en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft groep. Intel, Celeron en
Core zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen.
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Accessoires en services

HP Elite Slim Top Load tas

HP Elite Slim Top Load tas is ideaal voor mobiele professionals die gesteld zijn op een fraai design. Deze uit
leder en stevig nylon vervaardigde robuuste tas biedt volop ruimte voor alle zakelijke benodigdheden en ziet
er stijlvol uit.

Bestelnr.: AX680AA

HP 2.0 USB dockingstation

Niet langer telkens als u de HP business notebook pc meeneemt monitor en randapparaten verwijderen en
weer aansluiten.

Bestelnr.: AY052AA

HP USB optische reismuis

HP invoer/uitvoerapparaten bieden extra desktopfunctionaliteit voor HP Business notebooks. De HP USB
optische Travel Mouse biedt het gemak, het comfort en de elegantie van een optische muis in
miniatuurformaat – ideaal voor onderweg.

Bestelnr.: RH304AA

HP mobiele USB NLS
dvd-rw-drive

De HP mobiele dvd/rw is een externe optische drive voor laptops of mini's die geen interne optische drive
bevatten. De externe drive is geschikt voor cd's/dvd's en ondersteunt lezen/schrijven. Hij wordt aangesloten
op de USB 2.0-poort van de computer en een netadapter is inbegrepen.

Bestelnr.: A2U57AA

HP 65-Watt Smart
reis-netadapter

Netadapters van HP leveren stroom voor uw notebook en laden tegelijkertijd de interne accu op. Deze
adapters voorzien uw notebook ook buiten kantoor of onderweg van stroom. De HP 65-Watt Slim Travel
Adapter is ideaal voor internationale reizigers of mensen die altijd onderweg zijn. De adapter is 40% dunner
dan de standaard 65-Watt adapter en bevat een handige USB-poort om andere accessoires op te laden
tijdens het werk. Vier internationale adaptersterkers zorgen dan de Slim Travel Adapter overal werken waar u
bent. Een stijlvolle beschermende draagtas houdt alles bij elkaar.

Bestelnr.: AU155AA

3 jaar onsite op de
volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende
werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus

Bestelnr.: UL510E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.eu/hpoptions
HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.eu/supportassistant

