HP Folio¹³ Dizüstü Bilgisayar

Karşınızda HP Folio¹³. Ultrabook™ iş için üretildi. İnanılmaz derecede ince.
Süper hafif. Pil ömründen sıfır kayıp. HP Folio¹³ size 9.5 saate1 kadar zaman
verir, böylece iş gününüz boyunca hiç şarj etmek zorunda kalmazsınız.

HP, Windows® 7 ürününü önerir.

İşin yapmak için üretildi.

Arkadan aydınlatmalı klavye. Başka bir parlak fikir.

Orijinal Windows® 7 Professional (64-bit) işletim sistemi için
en iyi duruma getirilen HP Folio¹³ 33,8 cm (13,3") diyagonal
HD2 BrightView ekranı Intel® işlemci kapasitesi3 ve kablosuz
işlevselliği ile birleştirir— Wi-Fi CERTIFIED™ WLAN'dan4 Intel
Wireless Display (WiDi) Teknolojisine5.

Az ışıklı konferans odalarında veya gece uçuşlarında verimli
olarak çalışmaya devam edin. Konfordan ödün vermeyen tam
boyutlu klavyeye sahiptir.

İnanılmaz derecede ince. Bu çok büyük bir haber.
Yalnızca 18 milimetre inceliği ve 1,5 kilogramdan başlayan
ağırlığıyla HP Folio¹³, hareket halindeyken çalışmak için
tasarlamıştır. Artık daha az taşıyarak, daha çok iş
yapabilirsiniz.
HP Folio¹³'ya parlak ve fırçalanmış alüminyum tasarımı verdik,
ayrıca yumuşak dokunuşlu yüzeyi kaldırmayı kolaylaştırıyor.
Elinizden bırakmak istemeyeceksiniz.

Tüm gün veya tüm hafta. Sizin seçiminiz.
Yeniden şarj etmeden1 günde 9.5 saate kadar çalışabilirsiniz.
Ya da bir haftalık bekleme süresinin avantajından yararlanın
ve hemen çalışmaya hazır olun. Her iki şekilde de, güç sizin
elinizde.

Hızlı. Güvenilir. Duyarlı. Mükemmel bir iş ortağı.
İş beklemez. Katı hal sürücü ve Intel® Rapid Start
Technology3 ile saniyeler içinde işe koyulun. Ayrıca
geliştirilmiş güvenilirliğe ve iş dosyaları için 128 GB6
depolama olanağına sahip olacaksınız.

Gizli bilgiler gizli kalır.
Katıştırılmış TPM güvenlik yongası7 ile, e-posta ve sabit sürücü
bilgileri güvenli kalır. İzinsiz giriş yok. Endişe yok.

Birden çok bağlantı noktası. Tek makine.
Dahili USB, HDMI ve Ethernet bağlantı noktaları ile, çanta
dolusu donanım kilitlerine veda edin. Sadece HP Folio¹³'nuzu
alıp çıkın. Tek ihtiyacınız budur.
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ÖZELLİKLER
İşletim Sistemi

Orijinal Windows® 7 Professional 64

Işlemci

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

Yonga kümesi

Mobile Intel® HM65 Express

Bellek

En fazla 4 GB 1333 MHz
Bellek yuvaları 1 SODIMM

Dahili Depolama

Katı Hal Sürücüsü 128 GB

Ekran

33,8 cm (13.3") diyagonal LED arkadan aydınlatmalı HD BrightView (1366 x 768)

Grafik

Intel HD 3000 Grafik; Paylaşılan video belleği (UMA), video performansı için toplam sistem belleğinin bir kısmını kullanır. Video performansına atanan sistem belleği, diğer
programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.

Ses/Görüntü

Dolby Gelişmiş Ses; Stereo hoparlörler; Tümleşik dijital mikrofon; Birleşik kulaklık/mikrofon jakı

Kablosuz Desteği

Intel Centrino Wireless-N1030 802.11b/g/n Wi-Fi ve Bluetooth 3.0 Birleşik

İletişim

Ethernet 10/100/1000

Genişletme yuvaları

1 SD/MMC

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 AC güç kaynağı; 1 birleşik stereo kulaklık/mikrofon jakı; 1 RJ-45; 1 HDMI

Giriş Cihazı

Tam boyutlu, sıvı dökülmesine karşı dayanıklı, UV kaplamalı, arkadan aydınlatmalı, plastik tuşlu klavye; Simge desteği olan dokunmatik yüzey, LED göstergeli
açma/kapatma düğmesi, çift yönlü kaydırma, iki seçme düğmesi; 1.3 MP Tümleşik HP TrueVision HD Web Kamerası

Yazılım

HP Connection Manager 4.1; HP Support Assistant; Adobe Flash Player; HP CoolSense; HP Quick Launch; Skype; Intel Kablosuz Ekran (WiDi); (Özel Entegrasyon
Hizmetleri, Business Ready bilgisayarlar için özel olarak üretilmiş, anahtar teslimi çözümler sağlar.)

Güvenlik

TPM 1.2 Katıştırılmış Güvenlik Yongası

Boyutlar

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

Ağırlık

1,5 kg'dan başlayan ağrlk

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı yapılandırmalar mevcuttur

Güç

6 hücreli (59 WHr) Lityum İyon; 65 W standart AC adaptör

Pil ömrü

6 Hücreli (59 WHr): 9.5 saate kadar

Garanti

HP Services, 1 yıllık garanti (yükseltme seçenekleri ayrıca satılır), birinci pilde 1 yıllık sınırlı garanti
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Pil ömrü; ürün modeline, yapılandırmaya, yüklenen uygulamalara, özelliklere, kullanıma, kablosuz ağ işlevlerine ve güç yönetimi ayarlarına göre değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman geçtikçe ve kullanıldıkça azalması doğal bir durumdur.
Daha fazla bilgi için www.bapco.com/products/mobilemark2007 adresindeki MobileMark07 pil performansı bilgilerine bakın.
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HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.

Birden Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64-bit bilgisayar işlemleri, Intel® 64 mimarisi
için etkinleştirilmiş işlemci, yonga kümesi, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalarına sahip bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisi özellikli BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma dahil). Performans, donanım ve yazılım
yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in kullandığı ürün numaralandırma sistemi daha yüksek performansı gösteren bir ölçü değildir.
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Kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti gereklidir, ancak bunlar ürüne dahil değildir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.

Folio¹³ tümleşik Intel Wi-Di yazılımını içerir ve ayrıca satın alınan tümleşik veya harici Wi-Di alıcıya sahip projektör, televizyon veya bilgisayar monitörü gerektirir. Harici Wi-Di alıcıları projektöre, televizyona veya bilgisayar monitörüne standart HDMI kablosuyla
bağlanırlar. HDMI kablosu ayrı olarak satılır.
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Sabit sürücüler ve katı hal sürücüleri (SSD) için, 1 GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. SSD'nin en fazla 30 GB'lik bölümü sistem kurtarma yazılımına ayrılır.
TPM güvenlik yongası tüm yapılandırmalarda kullanılamaz.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.eu/notebooks
© Telif Hakkı 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık
garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Sistemler, Windows 7'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınmış donanım gerektirebilir. Bütün özellikler tüm Windows 7 sürümlerinde bulunmaz. Ayrıntılar için
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ adresine bakın.
Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans altında kullanılmaktadır. Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. Intel, Core ve Celeron, Intel
Corporation veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP Elite İnce Top Load Çanta

HP Elite İnce Üstten Yüklenen Çanta, tasarıma da önem veren ve sürekli hareket halinde olan profesyoneller
için mükemmeldir. Deri ve sağlam naylondan imal edilen bu dayanıklı çanta, hem tüm iş gereksinimleri için
geniş bir saklama alanı sağlar hem de şıklıktan ödün vermez.

Ürün numarası: AX680AA

HP 2.0 USB Yerleştirme
İstasyonu

HP dizüstü bilgisayarınızı her yanınıza alışınızda monitörünüzü ve çevre birimlerinizi takıp çıkarma derdinden
kurtulun.

Ürün numarası: AY052AA

HP USB Optik Seyahat Faresi

HP Giriş/Çıkış aygıtları, HP İş Amaçlı Dizüstü Bilgisayarlar için ilave masaüstü işlevselliği sağlar. HP Optik
USB Yolculuk faresi, yolculuklarda kullanım için ideal minyatür boyutlarıyla optik fare işlemlerine kullanışlılık,
rahatlık ve zarafet katar.

Ürün numarası: RH304AA

HP Taşınabilir USB NLS
DVD-RW Sürücüsü

HP Mobil DVD RW, dahili sürücüsü olmayan bir dizüstü bilgisayara veya mini dizüstü bilgisayara eşlik etmek
üzere harici bir optik disk sürücüsü sağlar. Harici sürücü, Okuma/Yazma işlevselliği ile birlikte CD/DVD
desteği de sağlar. Bilgisayara USB 2.0 bağlantı noktası aracılığıyla bağlanır ve bir AC adaptörü dahildir.

Ürün numarası: A2U57AA

HP 65W Smart Travel AC
Adaptörü

HP'nin AC güç adaptörleri dizüstü bilgisayarınıza güç sağlar ve dahili pili eşzamanlı olarak şarj eder. Bu
adaptörler size ofis dışında veya yoldayken dizüstü bilgisayarınıza güç sağlama olanağı sunarlar. HP 65W
İnce Seyahat Adaptörü, uluslararası seyahat edenler veya her zaman hareket halinde olan "yol savaşçıları"
için idealdir. Adaptör, standart 65W adaptörden %40 daha öncedir ve siz çalışırken diğer aksesuarları şarj
etmek için kullanışlı bir USB bağlantı noktası içerir. Dört Uluslararası adaptör prizi, İnce Seyahat
Adaptörünüzün gittiğiniz her yerde çalışmasını sağlar.Şık bir koruyucu taşıma çantası, her şeyi bir arada tutar.

Ürün numarası: AU155AA

3 yıl, Sonraki İş Günü
Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti
alın

Ürün numarası: UL510E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.eu/hpoptions
HP Support Assistant ile bilgisayarınızın en iyi durumda çalışmasını sağlayın, www.hp.eu/supportassistant

