Notebook HP Folio¹³

Predstavujeme HP Folio¹³. Ultrabook™ určený na podnikanie. Neuveriteľne
tenký. Výnimočne ľahký. Žiadne kompromisy vo výdrži batérie. Počítač HP
Folio¹³ vydrží až 9.5 hodín1, takže svoj pracovný deň zvládnete bez
nabíjania.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.

Vybavený na dokončenie práce.

Podsvietená klávesnica. Ďalší skvelý nápad.

Počítač HP Folio¹³, optimalizovaný pre operačný systém
originálny Windows® 7 Professional (64-bitový), spája displej
BrightView s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3 palcov) a rozlíšením
HD2 s možnosťami procesora Intel®3 a bezdrôtovými
funkciami – od siete WLAN s certifikátom Wi-Fi CERTIFIED™4
až po technológiu Intel Wireless Display (WiDi)5.

Pracujte efektívne aj v konferenčných miestnostiach s tlmeným
osvetlením alebo počas nočných letov. Ide o klávesnicu s
plnou veľkosťou, ale s rovnako dokonalým pohodlím.

Neuveriteľne tenký. To je niečo.
S hrúbkou len 18 milimetrov a s hmotnosťou od 1,5 kilogramu
je počítač HP Folio¹³ ideálny na podnikanie na cestách.
Nosíte so sebou oveľa menej, ale urobíte oveľa viac.
Počítaču HP Folio¹³ sme dali elegantný vzhľad, leštený
hliníkový povrch a jemný úchyt, aby ho bolo možné
jednoducho zdvihnúť. A pohodlne položiť.

Celý deň alebo celý týždeň. Je to vaša voľba.
Až 9.5 hodín práce bez dobíjania1. Môžete využiť aj výhodu
až týždňovej kapacity pohotovostného režimu bez nabíjania.
Tak či tak, napájanie je na vás.

Rýchly. Spoľahlivý. Svižný. Dokonalý obchodný partner.
Podnikanie nepočká. Vďaka disku SSD a technológii Intel®
Rapid Start3 počítač spustíte do niekoľkých sekúnd. Okrem
toho získate lepšiu spoľahlivosť a 128 GB6 ukladacieho
priestoru na pracovné súbory.

Dôverné dáta zostanú dôverné.
Dostupné so vstavaným bezpečnostným čipom TPM7,
informácie v e-mailoch a na pevnom disku zostávajú v
bezpečí. Žiadne neoprávnené vniknutia. Žiadne starosti.

Viac portov. Jedno zariadenie.
So vstavanými portami USB, HDMI a Ethernet sa môžete
konečne rozlúčiť s taškou plnou prídavných zariadení.
Jednoducho zoberte počítač HP Folio¹³ a vyrazte! Nič viac
nepotrebujete.
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ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Originálny Windows® 7 Professional 64

Procesor

Intel® Core™ i5-2467M (1,60 GHz, vyrovnávacia pamäť L3 s kapacitou 3 MB)

Čipová sada

Mobile Intel® HM65 Express

Pamäť

Maximálne 4 GB 1333 MHz
Pamäťové sloty 1 SODIMM

Vnútorná pamäť

Jednotka SSD s kapacitou 128 GB

Obrazovka

Displej BrightView s rozlíšením HD (1366 x 768), podsvietením LED a uhlopriečkou 33,8 cm (13,3")

Grafika

Grafika Intel HD 3000; Zdieľaná obrazová pamäť (UMA) využíva časť celkovej systémovej pamäte na zobrazenie videa. Systémová pamäť určená na zobrazenie videa
nie je k dispozícii pre iné programy.

Audio/Vizuálne

Dolby Advanced Audio; Stereoreproduktory; Integrovaný digitálny mikrofón; Kombinovaný konektor na slúchadlá/mikrofón

Podpora pre bezdrôtové technológie

Kombinovaný adaptér Intel Centrino Wireless-N1030 802.11b/g/n Wi-Fi a Bluetooth 3.0

Možnosti komunikácie

Ethernet 10/100/1000

Rozširujúce sloty

1 SD/MMC

Porty a konektory

1 port USB 3.0; 1 port USB 2.0; 1 napájací konektor; 1 kombinovaný konektor na stereoslúchadlá/mikrofón; 1 RJ-45; 1 HDMI

Vstupná jednotka

Plnohodnotná vodoodolná klávesnica s podsvietením a UV povrchovou úpravou; Touchpad s podporou gest, tlačidlom zapnúť/vypnúť s LED indikátorom, dvojcestným
skrolovaním, dvomi výberovými tlačidlami; 1,3-megapixlová integrovaná webová kamera HP TrueVision HD

Softvér

HP Connection Manager 4.1; HP Support Assistant; Adobe Flash Player; HP CoolSense; HP Quick Launch; Skype; Intel Wireless Display (WiDi); (Služby Custom Integration
Services poskytujú prispôsobené riešenia na kľúč pre osobné počítače pripravené na podnikové používanie.)

Zabezpečenie

Vstavaný bezpečnostný čip TPM 1.2

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od 1,5 kg

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti
Zdroj

K dispozícii konfigurácie spĺňajúce normu ENERGY STAR®

Výdrž batérie

6-článková (59 Wh): až 9 hodín

Záruka

Služby HP Services poskytujú 1-ročnú záruku (dostupné rozšírenia, predávané osobitne), 1-ročnú obmedzenú záruku na primárnu batériu

6-článková batéria Li-Ion (59 Wh); Štandardný napájací adaptér 65 W
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Výdrž batérie sa líši v závislosti od modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, používania, bezdrôtových funkcií a nastavenia správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním znižuje. Ďalšie podrobnosti o programe
MobileMark07 na testovanie batérií nájdete na www.bapco.com/products/mobilemark2007.
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Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.

Viacjadrová technológia je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Prínos tejto technológie nemôžu využiť všetci zákazníci ani všetky softvérové aplikácie. 64-bitové spracovanie dát na architektúre Intel® vyžaduje počítačový systém s
procesorom, súpravou čipov, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (vrátane 32-bitovej prevádzky) bez systému BIOS podporujúceho architektúru Intel® 64.
Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
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Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.

Počítač Folio¹³ obsahuje integrovaný softvér Intel Wi-Di a vyžaduje samostatne zakúpený projektor, televízor alebo počítačový monitor s integrovaným alebo externým prijímačom Wi-Di. Externé prijímače Wi-Di sa pripájajú k projektoru, televízoru alebo
počítačovému monitoru pomocou štandardného kábla HDMI, ktorý sa tiež predáva samostatne.
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Pevné disky a disky SSD: 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Pre softvér na obnovu systému po havárii je vyhradených až 30 GB miesta na disku SSD.
Zabezpečovací čip TPM nie je dostupný vo všetkých konfiguráciách.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby
spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 7 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 7.
Podrobnosti nájdete na adrese http://www.microsoft.com/windows/windows-7.
Bluetooth je ochrannou známkou vlastnenou jej majiteľom a používanou spoločnosťou Hewlett-Packard na základe licencie. Microsoft a Windows sú ochrannými známkami skupiny spoločností Microsoft. Intel, Celeron
a Core sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v USA a ďalších krajinách.
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Príslušenstvo a služby

Tenký kufrík HP Elite Top
Load

Tenký kufrík HP Elite Top Load je dokonalý pre veľmi mobilných profesionálov, ktorí kladú dôraz na dizajn.
Toto odolné puzdro je vyhotovené z kože a trvanlivého nylonu a poskytuje dostatočný priestor pre
skladovanie všetkých podnikových nutností pri udržaní jeho štýlového vzhľadu.

Číslo produktu: AX680AA

HP 2.0 USB dokovacia
stanica

Zbavte sa nepríjemného pripájania a odpájania monitora a periférií vždy, keď si zoberiete váš pracovný
prenosný počítač HP so sebou.

Číslo produktu: AY052AA

Optická cestovná myš HP
USB

Vstupno-výstupné zariadenia HP rozširujú pracovné notebooky HP o ďalšie funkcie stolného počítača.
Optická cestovná myš HP USB poskytuje pohodlie a eleganciu používania optickej myši v malom – ideálne
riešenie na cesty.

Číslo produktu: RH304AA

Mobilná USB NLS DVD-RW
mechanika HP

Mobilná DVD RW jednotka HP poskytuje externé riešenie optickej mechaniky pre doplnenie laptopu alebo
mini notebooku, ktorý nemá internú jednotku. Externá jednotka poskytuje podporu diskov CD/DVD a tiež
funkcionalitu čítania/zápisu. Pripája sa k počítaču cez port USB 2.0 a súčasťou je aj sieťový AC adaptér.

Číslo produktu: A2U57AA

Malý cestovný adaptér AC
HP, 65 W

Sieťové adaptéry od spoločnosti HP napájajú váš prenosný počítač a zároveň nabíjajú internú batériu. Tieto
adaptéry vám poskytujú možnosť napájať prenosný počítač, keď ste mimo kancelárie alebo na cestách.
Tenký cestovný adaptér HP 65W je perfektný pre medzinárodných cestovateľov alebo „brázdičov ciest“, ktorí
sú stále v pohybe. Adaptér je o 40% tenší ako štandardný 65W adaptér a zahŕňa štandardný USB port pre
nabíjanie iného príslušenstva počas práce. Štyri medzinárodné zástrčky adaptéra vás udržiavajú v istote, že
váš tenký cestovný adaptér pracuje kdekoľvek ste. Štýlové ochranné puzdro udržiava všetko pokope.

Číslo produktu: AU155AA

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov

Číslo produktu: UL510E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.eu/hpoptions
Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant)

