HP Folio¹³ bærbar PC

Vi lanserer HP Folio¹³. En Ultrabook™ for forretninger. Utrolig tynn.
Superlett. Ikke noe batteridriftstid er ofret. HP Folio¹³ gir deg opptil 9.5 timer 1,
slik at du kan legge inn en full arbeidsdag uten omlading.

HP anbefaler Windows® 7.

Utstyrt for å få jobben gjort.

Bakbelyst tastatur. Enda en strålende idé.

HP Folio¹³ er optimalisert for Ekte Windows® 7 Professional
(64-bit)-operativsystemet og kombinerer en 33,8 cm (13,3"
diagonalt) HD2 BrightView-skjerm med
Intel®-prosessorfunksjoner3 og trådløs funksjonalitet – fra
Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN4 til Intel Wireless Display-teknologi
(WiDi)5.

Fortsett å arbeide effektivt selv i konferanserom med dårlig lys
eller på nattflyvninger. Det er et tastatur i full størrelse som ikke
gir avkall på komfort.

Utrolig tynn. Den er enorm.
Bare 18 millimeter tykk og med en startvekt på kun 1,5 kg er
HP Folio¹³ konstruert for mobil virksomhet. Nå kan du bære
mye mindre og gjøre mye mer.
Vi ga HP Folio¹³ en stilig design i børstet aluminium sammen
med en mykt grep som gjør den enkel å plukke opp. Og
vanskelig å legge fra seg.

Hele døgnet eller hele uken. Deg til å melde.
Arbeid opptil 9.5 fulle timer uten å måtte lade1. Eller dra nytte
av å kunne være en hel uke i ventemodus og være klar til å
dra når klarsignalet gis. Du har uansett strøm til rådighet.

Rask. Pålitelig. Beredvillig. Den perfekte
forretningspartneren.
Forretningene venter ikke. Så kom i gang på sekunder med
halvlederstasjon og Intel® Rapid Start-teknologi3. Dessuten får
du økt pålitelighet og 128 GB6 med lagringsplass til
arbeidsfiler.

Fortrolige data forblir fortrolige.
Tilgjengelig med innebygd TPM-sikkerhetsbrikke7, slik at e-post
og harddiskinformasjon er sikret. Ingen forstyrrelser. Ingen
bekymringer.

Flere porter. Én maskin.
Du kan takke farvel til alle donglene med innebygde USB-,
HDMI- og Ethernet-porter. Bare plukk opp HP Folio¹³ og dra.
Den er alt du trenger.

HP Folio¹³ bærbar PC
HP anbefaler Windows® 7.
SPESIFIKASJONER
Operativsystem

Ekte Windows® 7 Professional 64

Prosessor

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

Brikkesett

Mobile Intel® HM65 Express

Minne

Inntil 4 GB 1333 MHz
Minnespor 1 SODIMM

Internt lager

Halvlederstasjon 128 GB

Skjerm

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

Grafikk

Intel HD 3000-grafikk; Delt skjermminne (UMA) bruker deler av det totale systemminnet til skjermytelse. Systemminne som er satt av til skjermytelse, er ikke tilgjengelig for
annen bruk av andre programmer.

Lyd/bilde

Avansert Dolby-lyd; Stereohøyttalere; Integrert digital mikrofon; Kombinert kontakt for hodetelefoner/mikrofon

Trådløsstøtte

Kombinert Intel Centrino Wireless-N1030 802.11b/g/n Wi-Fi og Bluetooth 3.0

Kommunikasjon

Ethernet 10/100/1000

Utvidelsesspor

1 SD/MMC

Porter og kontakter

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 vekelstrøm; 1 kombinert stereohodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 RJ-45; 1 HDMI

Innenhet

Væskebestandig bakbelyst gummitastatur i full størrelse med UV-belegg; Styrepute med støtte for håndbevegelser, på/av-knapp med LED-indikator, toveis rulling, to
valgknapper; 1.3 MP tntegrert HP TrueVision HD-webkamera

Programvare

HP Connection Manager 4.1; HP Support Assistant; Adobe Flash Player; HP CoolSense; HP Quick Launch; Skype; Intel Wireless Display (WiDi); (Tilpassede
integreringstjenester sørger for skreddersydde, nøkkelferdige løsninger for forretningsklare PCer.)

Sikkerhet

TPM 1.2 innebygd sikkerhetsbrikke

Mål

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

Vekt

Starter på 1,5 kg

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner tilgjengelig

Strøm

6-cellers (59 Wh) litiumion; 65 W ikke-smart strømadapter

Batteridriftstid

6-cellers (59 Wh): opptil 9.5 timer

Garanti

HP Services tilbyr ett års garanti (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), ett års begrenset garanti på primærbatteri
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Batteriets driftstid vil variere, avhengig av produktmodell, konfigurasjon, innlastede programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Den maksimale batterikapasiteten vil normalt bli redusert over tid og med bruk. Se
MobileMark07-batteriyteprøven på www.bapco.com /products/mobilemark2007 for å få flere detaljer.
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HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.

Multi Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur krever en datamaskin
med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel® 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av
konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
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Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er påkrevd, og er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.

Folio¹³ inkluderer integrert Intel Wi-Di-programvare og krever en projektor, TV eller dataskjerm som kjøpes separat og som har integrert eller ekstern Wi-Di-mottaker. Eksterne Wi-Di-mottakere kobles til projektoren, TV-en eller dataskjermen via en standard
HDMI-kabel, som også selges for seg.
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For harddisker og halvlederstasjoner (SSD): GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB av SSD er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
TPM-sikkerhetsbrikke er ikke tilgjengelig i alle konfigurasjoner.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
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http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ for detaljer.=
Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet. Intel, Celeron og Core er varemerker eller registrerte
varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land.
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HP anbefaler Windows® 7.
Tilbehør og tjenester

HP Elite tynn veske med
toppåpning

HP Elite tynn veske med toppåpning er perfekt for svært mobile brukere som har et øye for design. Denne
holdbare vesken er laget av lær og solid nylon, har rikelig med plass for alle nødvendigheter og er likevel
stilig.

Produktnummer: AX680AA

HP USB
2.0-forankringsstasjon

Bli kvitt problemet med tilkobling og frakobling av skjerm og enheter hver gang du skal ta med deg din
bærbare HP-PC.

Produktnummer: AY052AA

HP optisk USB-mus for reiser

HPs inn- og utdataenheter sørger for ekstra stasjonær funksjonalitet til HP bærbare kontor-PCer. HPs optiske
USB-mus for reiser sørger for bekvemmeligheten, komforten og elegansen ved optisk musebruk i
miniatyrformat - en ideell løsning når du er på farten.

Produktnummer: RH304AA

HP Mobile USB NLS
DVD-RW-stasjon

HP mobil DVD RW-stasjon sørger for en ekstern optisk stasjon til en bærbar PC eller Mini-enhet som ikke har
noen intern stasjon. Den eksterne stasjonen har CD/DVD-støtte i tillegg til lese/skrivefunksjonalitet. Den kobles
til datamaskinen via USB 2.0-porten, og en strømadapter er inkludert.

Produktnummer: A2U57AA

HP 65 W Smart reiseadapter

Vekselstrømsadaptere fra HP leverer strøm til den bærbare PCen og lader det interne batteriet samtidig. Disse
adapterne gir deg mulighet til å få strøm til den bærbare PCen når du er ute fra kontoret eller på reise. HP 65
W tynn reiseadapter er perfekt for reisende eller "landeveiskrigere" som alltid er på farten. Adapteren er 40
% tynnere enn standard 65 W adapter, og har en praktisk USB-port for lading av annet tilbehør mens du
arbeider. Fire internasjonale adapterplugger sørger for at din tynne reiseadapter virker overalt. En stilig
beskyttende bæreveske holder alt samlet.

Produktnummer: AU155AA

3 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis
problemet ikke kan løses eksternt

Produktnummer: UL510E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.eu/hpoptions
Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

