Prenosni računalnik HP Folio¹³

Predstavljamo vam HP Folio¹³. Ultrabook™ namenjen poslu. Zelo tanek. Zelo
lahek. Ne žrtvuje življenjske dobe baterije. HP Folio¹³ zagotavlja 9.5 ur
delovanja1, kar vam omogoča, da se prebijete skozi delovni dan brez
ponovnega polnjenja.

HP priporoča Windows® 7.

Opremljen za učinkovito delo.

Osvetljena tipkovnica. Še ena pametna ideja.

HP Folio¹³ je optimiziran za delo v operacijskem sistemu
originálny Windows® 7 Professional (64-bitnem) in združuje
zaslon HD2 BrightView diagonale 33,8 cm (13,3 palce) z
zmogljivostmi procesorja Intel®3 ter brezžičnim delovanjem –
od Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN4 do tehnologije Intel Wireless
Display (WiDi)5.

Naj bo vaše delo učinkovito tudi v slabo osvetljenih
konferenčnih sobah ali med nočnimi poleti. To je tipkovnica
polne velikosti ne žrtvuje udobja.

Zelo tanek. To je neverjetno.
Od 1,5 kg dalje ter le18 mm debeline; HP Folio¹³ je
namenjen poslovni rabi na poti. Zdaj lahko prenašate manj in
postorite več.
HP Folio¹³ se lahko pohvali z elegantno obliko iz brušenega
aluminija ter mehko prevleko za dober oprijem. Težko ga je
odložiti.

Ves dan ali ves teden. Odločitev je vaša.
Delate lahko celih 9.5 ur brez ponovnega polnjenja
akumulatorja1. Ali uporabite čas pripravljenosti, ki znaša en
teden, in bodite pripravljeni v trenutku. V vsakem primeru vam
je energija na razpolago.

Hiter. Zanesljiv. Odziven. Popoln poslovni partner.
Posel ne bo počakal. Zato bodite pripravljeni že v nekaj
sekundah zahvaljujoč negibljivemu disku ter tehnologiji Intel®
Rapid Start3. Poleg tega je zagotovljena večja zanesljivost,
dobili pa boste tudi 128 GB6 prostora za shranjevanje
datotek.

Zaupni podatki ostanejo zaupni.
Na voljo z vgrajenim varnostnim čipom TPM 7; informacije v
e-pošti in na trdem disku ostanejo varne. Brez vdorov. Brez
skrbi.

Več vrat. Ena naprava.
Lahko se poslovite od kupa vmesnikov, saj so vhodi USB,
HDMI in Ethernet že vgrajeni. Le vzemite HP Folio¹³ in
pripravljeni ste. To je vse, kar potrebujete.

Prenosni računalnik HP Folio¹³
HP priporoča Windows® 7.
TEHNIČNI PODATKI
Operacijski sistem

Pristni Windows® 7 Professional 64

Procesor

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

Nabor vezij

Mobile Intel® HM65 Express

Pomnilnik

Največ 4 GB 1333 MHz
Pomnilniške reže Modul SODIMM

Notranji pomnilnik

128-GB pogon Solid State Drive

Prikaz

33,8 cm (13,3") zaslon z osvetlitvijo LED HD BrightView (1366 x 768)

Grafika

Grafična kartica Intel HD 3000; Videopomnilnik v skupni rabi (UMA) za delovanje videa uporablja del skupnega sistemskega pomnilnika. Sistemski pomnilnik, namenjen
delovanju videa, ni na voljo za uporabo z drugimi programi.

Avdio/vizualno

Dolby Advanced Audio; Stereo zvočniki; Vgrajen digitalni mikrofon; Kombinirani priključek za slušalke/mikrofon

Podpora za brezžična omrežja

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

Komunikacije

Ethernet 10/100/1000

Razširitvene reže

1 kartica SD/MMC

Vrata in priključki

1 vrata USB 3.0; 1 vrata USB 2.0; 1 napajalni priključek za izmenični tok; 1 kombinirani priključek za stereo slušalke/mikrofon; 1 vrata RJ-45; 1 vrata HDMI

Vhodna naprava

Vodoodporna osvetljena tipkovnica običajne velikosti z UV premazom; Sledilna ploščica s podporo gibov, gumb za vklop/izklop z indikatorjem LED, dvosmerno pomikanje,
dva izbirna gumba; Vgrajena spletna kamera HD HP TrueVision z 1,3 milijona slikovnih pik

Programska oprema

HP Connection Manager 4.1; HP Support Assistant; Adobe Flash Player; HP CoolSense; HP Quick Launch; Skype; Intel Wireless Display (WiDi); (Storitve integracije po
meri zagotavljajo prilagojene rešitve za osebne računalnike Business Ready.)

Varnost

Vdelani varnostni čip TPM 1.2

Mere

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

Teža

Že od 1,5 kg

Ustreznost za električno učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®

Napajanje

6-celični litij-ionski (59 Wh); Nepametni vmesnik za izmenično napetost 65 W

Življenjska doba akumulatorja

6-celični (59 Wh): do 9.5 ur

Garancija

HP-jeve storitve ponujajo enoletno garancijo (za doplačilo so na voljo nadgradnje), enoletno omejeno garancijo za primarni akumulator
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Življenjska doba akumulatorja je odvisna od modela izdelka, konfiguracije, naloženih aplikacij, funkcij, uporabe, brezžične funkcionalnosti in nastavitev upravljanja porabe. Največja zmogljivost akumulatorja se bo s časom in uporabo zmanjšala. Za več
podrobnosti glejte meritve akumulatorjev MobileMark07 na naslovu www.bapco.com/products/mobilemark2007.
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Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.

Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Ni nujno, da bo uporaba te tehnologije koristila vsem uporabnikom oziroma programskim aplikacijam. Za 64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel® je nujna
uporaba računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u, ki ne podpira arhitekture Intel® 64 (niti z 32-bitnim delovanjem).
Učinkovitost delovanja se bo razlikovala glede na nastavitve strojne in programske opreme. Intelov sistem številčenja ni merilo za višjo zmogljivost.
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Za uporabo sta potrebni brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki nista vključeni. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.

Folio¹³ vključuje vgrajeno programsko opremo za Intel Wi-Di in zahteva nakup ločenega projektorja, televizije ali računalniškega zaslona z vgrajenim ali zunanjim Wi-Di sprejemnikom. Zunanji Wi-Di sprejemniki se na projektor, televizijo ali računalniški zaslon
povežejo prek standardnega kabla HDMI, ki se prodaja ločeno.
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Za trde diske in negibljive diske (SSD), GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Do 30 GB diska SSD je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena obnovitvi sistema.
Varnostni čip TPM ni na voljo pri vseh konfiguracijah.

Za več informacij obiščite www.hp.eu/notebooks
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih
garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 7 sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 7 niso na voljo
vse funkcije. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Microsoft in Windows sta blagovni znamki skupine podjetij Microsoft. Intel, Celeron in Core so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah.
4AA3-8999SLE. april 2012
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HP priporoča Windows® 7.
Pripomočki in storitve

Torba HP Elite Slim Top Load

Torba HP Elite Slim Top Load je idealna za poslovneže, ki so veliko na poti in cenijo lepo obliko. Ta torba je
narejena iz usnja in trpežnega najlona ter ponuja veliko prostora za shranjevanje vseh poslovnih potrebščin,
poleg tega pa je modnega videza.

Številka izdelka: AX680AA

Priklopna postaja HP 2.0
USB

Izognite se težavam s priključevanjem in izključevanjem monitorja in zunanjih naprav vsakič, ko potujete a
prenosnim računalnikom HP.

Številka izdelka: AY052AA

HP-jeva USB optična
potovalna miška

HP-jeve vhodno/izhodne naprave omogočajo dodatne funkcije namizja za HP-jeve poslovne računalnike.
HP-jeva optična potovalna miška USB zagotavlja priročno, udobno in elegantno delovanje optične miške
majhne velikosti – idealna rešitev za na pot.

Številka izdelka: RH304AA

Pogon HP Mobile USB NLS
DVD-RW

HP Mobile DVD RW priskrbi zunanji optični pogon za prenosni računalnik ali ministolp, ki nima notranjega
pogona. Zunanji pogon omogoča podporo CD/DVD in funkcijo branja/zapisovanja. Z računalnikom je
povezan prek vrat USB 2.0 in priložen je napajalnik za izmenično napetost.

Številka izdelka: A2U57AA

Pametni potovalni napajalnik
HP AC 65 W

HP-jevi napajalniki za izmenični tok hkrati napajajo prenosnik in polnijo notranji akumulator. Ti napajalniki
vam omogočajo polnjenje prenosnika, ko niste v pisarni ali ko ste na poti. Potovalni napajalnik HP 65 W Slim
je popolna izbira za mednarodne potnike ali »cestne bojevnike«, ki so vedno na poti. Napajalnik je 40 %
tanjši kot standardni napajalnik 65 W, poleg tega pa vsebuje priročna vrata USB za polnjenje drugih
pripomočkov med delom. Štiri mednarodne vtičnice za napajalnik poskrbijo za to, da potovalni napajalnik
Slim deluje, kamor koli greste, vse pa lahko hranite v modni zaščitni torbi.

Številka izdelka: AU155AA

3-leta naslednji delovni dan
na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo

Številka izdelka: UL510E

Za več informacij obiščite www.hp.eu/hpoptions
Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

