Portáteis HP Folio¹³

Apresentação do HP Folio¹³. O Ultrabook™ construído para as empresas.
Incrivelmente fino. Super leve. Sem sacrificar a duração da bateria. O HP
Folio¹³ fornece-lhe até 9.5 horas1, para que possa trabalhar o dia inteiro sem
que seja necessário recarregar.

A HP recomenda o Windows® 7.

Equipado para realizar o trabalho.

Teclado com retroiluminação. Outra ideia brilhante.

Optimizado para o sistema operativo Windows® 7
Professional Genuíno (64 bits), o HP Folio¹³ combina um ecrã
HD2 BrightView de 33,8 cm (13,3 pol.) na diagonal com
capacidade para processadores Intel®3 e funcionalidade sem
fios — de Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN4 a tecnologia Intel
Wireless Display (WiDi)5.

Continue a trabalhar eficientemente mesmo em salas de
conferência com fraca iluminação ou em voos nocturnos. É
um teclado completo que não compromete o conforto.

Incrivelmente fino. É uma enorme vantagem.
Com apenas 18 milímetros de espessura e com um peso
inicial de apenas 1,5 quilogramas, o HP Folio¹³ foi concebido
para empresas em movimento. Agora pode transportar muito
menos e fazer muito mais.
Atribuímos ao HP Folio¹³ um design elegante em alumínio
escovado juntamente com um toque suave que o torna fácil
de transportar. E resistente.

O dia inteiro ou toda a semana. A decisão é sua.
Trabalhe até 9.5 horas por dia sem que seja necessário
recarregar1. Aproveite uma semana de tempo de espera e
esteja pronto para partir desde o início. De qualquer modo, o
poder está nas suas mãos.

Rápido. Fiável. Receptivo. O parceiro empresarial perfeito.
Os negócios não esperam. Comece em apenas alguns
segundos com uma unidade de estado sólido e tecnologia
Intel® Rapid Start3. Além disso, terá fiabilidade melhorada e
128 GB6 de armazenamento para ficheiros de trabalho.

Os dados confidenciais permanecem confidenciais.
Disponível com um chip de segurança TPM integrado7, a
informação do e-mail e da unidade de disco rígido
permanece protegida. Sem intrusões. Sem preocupações.

Várias portas. Uma máquina.
Com portas USB, HDMI e Ethernet incorporadas, pode
despedir-se de uma variedade de dongles. Basta pegar no
seu HP Folio¹³ e andar. Dá-lhe tudo o que precisa.

Portáteis HP Folio¹³
A HP recomenda o Windows® 7.
ESPECIFICAÇÕES
Sistema operativo

Windows® 7 Professional 64 Genuíno

Processador

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

Chipset

Portátil Intel® HM65 Express

Memória

Até 4 GB 1333 MHz
Slots de memória 1 SODIMM

Armazenamento Interno

Unidade de estado sólido de 128 GB

Ecrã

HD BrightView de 33,8 cm (13,3 pol.) na diagonal com retroiluminação LED (1366 x 768)

Gráficos

Placa gráfica Intel HD 3000; A memória de vídeo partilhada (UMA) utiliza parte da memória total do sistema para proporcionar melhor desempenho de vídeo. A memória
de sistema dedicada a desempenho de vídeo fica indisponível para utilização com outros programas.

Áudio/Visual

Áudio Dolby Advanced; Altifalantes estéreo; Microfone digital integrado; Ficha combo para auscultadores/microfone

Suporte para Comunicações Sem Fios

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

Comunicações

Ethernet 10/100/1000

Slots de expansão

1 SD/MMC

Portas e Ligações

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 alimentação CA; 1 tomada combo estéreo para auscultadores/microfone; 1 RJ-45; 1 HDMI

Dispositivo de Entrada

Teclado chiclet de tamanho completo com retroiluminação e resistente a salpicos com revestimento UV; Painel Táctil com suporte de gestos, botão para ligar/desligar com
indicador LED, deslocamento em dois sentidos, dois botões de selecção; Câmara Web de 1.3 MP integrada HP TrueVision HD

Software

HP Connection Manager 4.1; HP Support Assistant; Adobe Flash Player; HP CoolSense; HP Quick Launch; Skype; Intel Wireless Display (WiDi); (Os serviços de integração
personalizados fornecem soluções chave na mão feitos à medida para portáteis preparados para a área de negócios.)

Segurança

Chip de segurança TPM 1.2 incorporado

Dimensões

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

Peso

A partir de 1,5 kg

Conformidade com standards de
eficiência energética
Alimentação

configurações disponíveis qualificadas ENERGY STAR®

Autonomia da bateria

6 células (59 Wh): até 9.5 horas

Garantia

Os Serviços HP oferecem 1 ano de garantia (actualizações disponíveis, vendidas separadamente) e 1 ano de garantia limitada para a bateria principal

Iões de lítio 6 células (59 Wh); Adaptador não inteligente de CA de 65 W
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A duração da bateria depende do modelo do produto, configuração, especificações carregadas, funcionalidades, utilização, funcionalidade sem fios e definições da gestão de energia. A capacidade máxima da bateria diminui naturalmente ao longo do
tempo e da utilização. Consulte a referência de comparação de baterias MobileMark07 em www.bapco.com /products/mobilemark2007 para obter mais detalhes.
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Conteúdo HD necessário para ver imagens HD.

Multi-Core é uma tecnologia concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software beneficiam necessariamente da utilização desta tecnologia. A computação de 64 bits em
arquitectura Intel® requer um sistema de computador com processador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos e aplicações habilitadas para a arquitectura Intel® 64. Os processadores não funcionam (nem no modo de 32 bits) sem um
BIOS compatível com a arquitectura Intel® 64. O desempenho varia de acordo com as configurações do hardware e software. A numeração Intel não reflecte uma medição de desempenho superior.
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É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet, não incluídos. A disponibilidade dos pontos de acesso sem fios públicos é limitada.

O Folio¹³ inclui software Intel Wi-Di integrado e requer um projector, TV ou monitor de computador adquirido separadamente com um receptor Wi-Di integrado ou externo. Os receptores Wi-Di externos ligam-se ao projector, TV ou monitor de computador
através de um cabo HDMI padrão, também vendido separadamente.
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Para unidades de disco rígido e unidades de estado sólido (SSD), 1 GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 30 GB da unidade de estado sólido estão reservados para software de recuperação do sistema.
O chip de segurança TPM não está disponível em todas as configurações.

Para obter mais informação, visite www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão
definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP
não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
Este sistema pode necessitar de actualização e/ou hardware de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 7. Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as
edições do Windows 7. Consulte http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ para mais informações.
Bluetooth é uma marca comercial do respectivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Intel, Core e
Celeron são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países.
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Portáteis HP Folio¹³
A HP recomenda o Windows® 7.
Acessórios e Serviços

Bolsa fina Transporte HP Elite
Pele

A Bolsa Fina de Transporte HP Elite é perfeita para o profissional móvel com gosto pelo design. Feita em pele
e nylon resistente, esta bolsa duradoura fornece um espaço de armazenamento amplo para as necessidades
do seu negócio, mantendo um aspecto com estilo.

Número do produto: AX680AA

Estação de Ancoragem USB
2.0 HP

Livre-se da complicação de ligar e desligar o monitor e os periféricos sempre que leva o seu PC notebook HP
consigo.

Número do produto: AY052AA

Mini Rato Óptico USB HP

Os dispositivos de entrada/saída da HP proporcionam uma funcionalidade desktop adicional para os
Portáteis Empresariais HP. O rato óptico USB de viagem HP proporciona a conveniência, o conforto e a
elegância da utilização de um rato óptico com um tamanho diminuto - uma solução ideal para viajar.

Número do produto: RH304AA

Unidade de DVD-RW NLS
USB Móvel HP

O DVD RW móvel da HP oferece uma unidade óptica externa para acompanhar um portátil ou mini que não
possua uma unidade interna. A unidade externa fornece suporte de CD/DVD, assim como funcionalidade de
Leitura/Escrita. Liga-se ao computador através da porta USB 2.0 e é incluído um transformador CA.

Número do produto: A2U57AA

Adaptador inteligente CA de
viagem HP 65W

Adaptadores de energia CA da HP para o seu notebook carregam em simultâneo a bateria interna. Estes
adaptadores permitem-lhe carregar o seu notebook quando estiver fora do escritório ou na estrada. O
Adaptador Slim Travel HP 65W é perfeito para viajantes internacionais ou "road warriors" que estão sempre
em movimento. O adaptador é 40% mais fino que um adaptador de 65W normal e inclui uma conveniente
porta USB para carregar outros acessórios enquanto trabalha. Com quatro adaptadores internacionais, o
Slim Travel funciona onde quer que vá. Um estojo de protecção para levar consigo em estilo mantém tudo
junto.

Número do produto: AU155AA

3 anos, dia útil seguinte, no
local

Durante 3 anos, terá a reparação do seu computador no local, no dia útil seguinte por parte de um técnico
qualificado da HP, se a questão não puder ser resolvida remotamente

Número do produto: UL510E

Para obter mais informação, visite www.hp.eu/hpoptions
Mantenha o seu PC a funcionar no seu melhor com o HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

