Notebook HP Folio¹³

Przedstawiamy notebook HP Folio¹³. Oto Ultrabook™ stworzony do pracy.
Wyjątkowo cienki. Bardzo lekki. Z długim czasem pracy akumulatora.
Notebook HP Folio¹³ może działać do 9.5 godzin1 — bez ładowania przez
cały pracowity dzień.

HP zaleca system Windows® 7.

Skorzystaj z rozwiązań ułatwiających wykonywanie
zadań.

Podświetlana klawiatura. Jeszcze jeden błyskotliwy
pomysł.

Notebook HP Folio¹³ jest zoptymalizowany do pracy z
64-bitowym systemem operacyjnym Oryginalny Windows® 7
Professional. Oferuje w jednej konstrukcji wyświetlacz HD2
BrightView o przekątnej 33,8 cm (13,3 cala), procesor firmy
Intel®3 oraz łączność bezprzewodową — zarówno kartę
WLAN z certyfikatem Wi-Fi4, jak i technologię Intel Wireless
Display (WiDi)5.

Pracować można sprawnie nawet w słabo oświetlonych
pomieszczeniach konferencyjnych i zaciemnionych
samolotach. Klawiatura jest pełnowymiarowa — bez
kompromisów w kwestii wygody.

Wyjątkowo cienki. Z wielkimi możliwościami.
Notebook HP Folio¹³ ma tylko 18 milimetrów grubości i może
ważyć tylko 1,5 kg, dzięki czemu zapewnia mobilność w
interesach. Duże możliwości nie wymagają już noszenia
ciężkich urządzeń.
Elegancka, aluminiowa konstrukcja notebooka HP Folio¹³
została uzupełniona o miękki uchwyt ułatwiający jego
przenoszenie. Notebook jest przy tym uniwersalny.

Cały dzień lub cały tydzień. Wybierasz samodzielnie.
W czasie całego 9.5-godzinnego dnia pracy nie jest
wymagane ładowanie1. W trybie uśpienia notebook może
pozostać przez cały tydzień, dzięki czemu będzie dostępny w
odpowiednim momencie. Ciesz się swobodą wyboru.

Szybkość. Niezawodność. Błyskawiczne reakcje. Oto
idealny partner w interesach.
Biznes nie czeka. Zacznij więc pracę w kilka sekund,
korzystając z dysku SSD i technologii Intel® Rapid Start3.
Oprócz tego dysk oferuje podwyższoną niezawodność i 128
GB6 miejsca na pliki robocze.

Dane poufne pozostaną poufne.
Dostępne są wersje z wbudowanym układem
zabezpieczającym TPM7, który gwarantuje bezpieczeństwo
wiadomości e-mail i informacji na dysku twardym. Bez
włamań. Bez zmartwień.

Wiele portów. Jeden komputer.
Wbudowane porty USB, HDMI i Ethernet eliminują potrzebę
używania dodatkowych urządzeń. Notebook HP Folio¹³ to
wszystko, czego potrzebujesz w podróży. Komplet funkcji w
zasięgu ręki.

Notebook HP Folio¹³
HP zaleca system Windows® 7.
DANE TECHNICZNE
System operacyjny

Oryginalny Windows® 7 Professional 64

Procesor

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

Zestaw układów

Mobile Intel® HM65 Express

Pamięć

Maksymalnie 4 GB 1333 MHz
Gniazda pamięci 1 gniazdo SODIMM

Wewnętrzna pamięć masowa

Dysk półprzewodnikowy (SSD) 128 GB

Wyświetlacz

Ekran HD o przekątnej 33,8 cm (13,3") z podświetleniem LED i technologią BrightView (1366 x 768)

Grafika

Karta graficzna Intel HD 3000; Współdzielona pamięć wideo (UMA) wykorzystuje część pamięci systemowej na potrzeby przetwarzania grafiki. Pamięć systemowa
wydzielona do przetwarzania grafiki nie jest dostępna dla innych programów.

Audiowizualny

Dolby Advanced Audio; Głośniki stereo; Wbudowany mikrofon cyfrowy; Połączone gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe

Obsługa komunikacji bezprzewodowej Intel Centrino Wireless-N1030 802.11b/g/n Wi-Fi i Bluetooth 3.0 Combo
Komunikacja

Ethernet 10/100/1000

Gniazda rozszerzeń

1 gniazdo kart SD/MMC

Porty i złącza

1 port USB 3.0; 1 port USB 2.0; 1 gniazdo zasilania; 1 połączone gniazdo słuchawkowe stereo/mikrofonowe; 1 port RJ-45, 1 port HDMI

Urządzenie wejściowe

Pełnowymiarowa i odporna na zalanie klawiatura z podświetleniem i powłoką UV; Tabliczka dotykowa z wyłącznikiem, sterowaniem gestami, wyłącznikiem z
podświetleniem LED, przewijaniem dwukierunkowym i dwoma przyciskami wyboru; Zintegrowana kamera internetowa HP TrueVision HD o rozdzielczości 1,3 MP

Oprogramowanie

HP Connection Manager 4.1; HP Wireless Assistant; Adobe Flash Player; HP CoolSense; HP Quick Launch; Skype; Intel Wireless Display (WiDi); (usługa Custom
Integration Services zapewnia dostosowane i gotowe do użycia rozwiązania dla komputerów biznesowych)

Bezpieczeństwo

Wbudowany układ zabezpieczający TPM 1.2

Wymiary

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

Waga

Od 1,5 kg

Spełniane normy w zakresie sprawności Dostępne są konfiguracje zgodne z normą ENERGY STAR®
energetycznej
Zasilanie
6-ogniwowy akumulator litowo-jonowy (59 Wh); Zwykły zasilacz 65 W
Czas pracy akumulatora

6-ogniwowy akumulator (59 Wh): do 9.5 godz.

Gwarancja

Dział usług HP oferuje roczną gwarancję (dostępne rozszerzenia sprzedawane oddzielnie), roczną ograniczoną gwarancję na akumulator podstawowy
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Czas pracy akumulatora zależy od modelu produktu, konfiguracji, załadowanych aplikacji, funkcji, sposobu użytkowania, funkcji bezprzewodowych i ustawień zarządzania zasilaniem. Pojemność akumulatora maleje z upływem czasu i na skutek użytkowania.
Więcej informacji można znaleźć w teście porównawczym akumulatorów MobileMark07 pod adresem www.bapco.com/products/mobilemark2007.
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Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.

Technologia wielordzeniowa została zaprojektowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Nie wszystkim użytkownikom i programom zastosowanie tej technologii przyniesie widoczne korzyści. Rozwiązania 64-bitowe w architekturze firmy Intel®
wymagają systemu komputerowego z procesorem, zestawem układów, systemem BIOS, systemem operacyjnym, sterownikami urządzeń oraz aplikacjami obsługującymi architekturę Intel® 64. Procesory nie będą działać (dotyczy to także operacji 32-bitowych)
bez systemu BIOS obsługującego technologię Intel® 64. Wydajność zależy od konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.
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Zestaw nie obejmuje wymaganego punktu dostępu bezprzewodowego ani usługi dostępu do Internetu. Możliwość korzystania z publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona.

Notebook Folio¹³ zawiera zintegrowane oprogramowanie Intel WiDi i wymaga (sprzedawanego osobno) projektora, telewizora lub monitora komputerowego ze zintegrowanym lub zewnętrznym odbiornikiem WiDi. Zewnętrzne odbiorniki WiDi można
połączyć z projektorem, telewizorem lub monitorem komputerowym za pomocą standardowego kabla HDMI (również sprzedawanego osobno).
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W przypadku dysków twardych i dysków półprzewodnikowych (SSD) 1 GB = 1 miliard bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Do 30 GB miejsca na dysku SSD jest zarezerwowane na potrzeby oprogramowania do odzyskiwania
systemu.
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Układ zabezpieczający TPM jest dostępny tylko w niektórych konfiguracjach.

Więcej informacji na stronie www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone
w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy
techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 7 może wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. W niektórych edycjach Windows 7 niektóre funkcje są niedostępne.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela, używanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy kapitałowej Microsoft. Intel, Celeron i Core są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
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Akcesoria i usługi

Torba HP Elite Slim Top Load

Torba HP Elite Slim Top Load to doskonały wybór dla pracowników mobilnych, zwracających uwagę na
elegancję. Ta wytrzymała torba, wykonana ze skóry i z mocnego nylonu, zapewnia dużo miejsca na
wszystko co niezbędne w pracy na co dzień, a jednocześnie zachowuje stylowy wygląd.

Numer produktu: AX680AA

Stacja dokowania HP USB
2.0

Zapomnij o problemach z podłączaniem i odłączaniem monitora i urządzeń peryferyjnych za każdym razem,
gdy zabierasz ze sobą notebooka HP.

Numer produktu: AY052AA

Podróżna mysz optyczna
USB HP

Urządzenia wejścia-wyjścia HP zwiększają funkcjonalność notebooków HP dla firm. Mysz optyczna USB HP
Travel — elegancka, miniaturowa mysz optyczna, która jest niezmiernie wygodna — zwłaszcza w podróży.

Numer produktu: RH304AA

Napęd HP Mobile USB NLS
DVD-RW

Dysk HP DVD RW Mobile to zewnętrzny dodatkowy dysk optyczny do laptopa lub małego komputera
biurkowego bez wewnętrznego dysku. Zewnętrzny dysk obsługuje płyty CD/DVD, zapewnia również
możliwość odczytu i zapisu oraz funkcję LightScribe. Jest podłączany do komputera przez port USB 2.0, a
zasilacz znajduje się w zestawie.

Numer produktu: A2U57AA

Zasilacz podróżny HP Smart
65 W

Zasilacze HP zasilają komputer, a jednocześnie ładują wewnętrzny akumulator. Zasilacze umożliwiają
korzystanie z notebooka poza biurem i w podróży. Płaski zasilacz podróżny HP 65 W jest idealny dla osób
często podróżujących w kraju i za granicą. Zasilacz jest o 40% cieńszy niż standardowy zasilacz 65 W.
Urządzenie wyposażono też w wygodny port USB, który umożliwia ładowanie innych akcesoriów w trakcie
pracy. Cztery wtyczki spełniające standardy międzynarodowe gwarantują, że płaski zasilacz podróżny
będzie działał wszędzie. Elegancki futerał ochronny pomaga trzymać wszystkie części w jednym miejscu.

Numer produktu: AU155AA

3 lata, serwis w następnym
dniu roboczym, w miejscu
instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na
miejsce w następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP

Numer produktu: UL510E

Więcej informacji na stronie www.hp.eu/hpoptions
Oprogramowanie HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) zapewnia maksymalną sprawność komputera

