Ultrabook™ HP Spectre XT Pro
Udělejte na své okolí dojem. Produkt HP Spectre XT Pro je počítač typu Ultrabook™ určený pro ty, kteří vyžadují styl a silný
základ. Je elegantní. Je tenký. Je určen do jakéhokoli prostředí – do bistra i do zasedací místnosti.

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Více než jen lehký.

Díky ultratenké celokovové konstrukci má počítač HP Spectre XT Pro velmi sofistikovaný
vzhled. Jeho tloušťka je pouhých 14,5 mm (0,57 palců) a základní hmotnost činí jen
1,39 kg (3,07 liber), takže budete nosit méně a dělat více.

Design, kterého si lidé všimnou. Výkon, který
je překvapí.

Tento Ultrabook™ jsme vybavili diskem SSD a technologií Intel® Rapid Start, takže jej
spustíte v několika sekundách, kdykoli budete potřebovat. Disk SSD 128 GB1.
Mimořádná spolehlivost. Připraven v několika sekundách. Připraven okamžitě.
S nejnovějšími procesory Intel® třetí generace budete mít víc než dostatečnou rychlost.
Multitasking na plné obrátky. Profesionální úpravy dokumentů. Počítač HP Spectre XT
Pro vás nebude omezovat.
Díky integrovanému bezpečnostnímu čipu TPM si můžete být jisti, že pouze oprávnění
uživatelé budou mít přístup k datům, e-mailům a uživatelským pověřením chráněným
technologií TPM – bez nutnosti dalších bezpečnostních karet nebo klíčů.
Počítač HP Spectre XT Pro nabízí řadu portů, které byste očekávali u špičkového
notebooku, toto je však počítač třídy Ultrabook™. Máte k dispozici například porty HDMI,
Ethernet a několik portů USB. Získáte jedinečný síťový malý praktický počítač.

Pro ty, kteří chtějí být viděni. A slyšeni.

Díky vestavěné technologii HP Beats Audio™ a čtyřem reproduktorům přináší počítač
HP Spectre XT Pro nejkvalitnější zvuk, jaký můžete v osobním počítači mít. Malé
rozměry. Skvělý zvuk.
Někdy je zapotřebí pohovořit si tváří v tvář. Webová kamera HP TrueVision HD2 přenese
vaši podobu do virtuálního světa i při nízkém osvětlení.

Jen od HP.

Můžete pracovat nebo si hrát i v potemnělých místnostech nebo během nočních letů.
Podsvícená klávesnice je v plné velikosti, takže žádné kompromisy ohledně pohodlí.
Podsvícená klávesnice. Další výborný nápad.
Ve víru života. Proto nabízíme technologii HP CoolSense, která automaticky upraví
teplotu notebooku podle využití a podmínek. Zůstane chladný. Vy budete stále v
pohodlí.

Ultrabook™ HP Spectre XT Pro

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Operační systém

Windows 8 Pro 64
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 64

Procesor

Intel® Core™ i5-3317U (1,70 GHz, 3 MB mezipaměti L3, 2 jádra)

Čipová sada

Mobile Intel® HM76 Express

Paměť

Max. 4 GB 1 600 MHz DDR3L SDRAM
Paměťové sloty: Na desce

Interní paměť

max. 128 GB Disk SSD mSATA

Monitor

33,8cm (13,3") displej LED HD BrightView (1 366 x 768)

Grafická karta

Integrovaná grafická karta Intel® HD Graphics 4000

Audio/Visual

HP Beats Audio™; reproduktory HD Beats; integrovaný mikrofon (soustava dvou mikrofonů); kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon

Podpora bezdrátové sítě

Adaptér Intel Centrino Advanced-N 6235 802.11a/b/g/n (2x2) a Bluetooth 4.0

Komunikace

Integrovaný adaptér RTL8111 (10/100/1000 NIC)

Rozšiřující sloty

1 čtečka digitálních médií 2 v 1

Porty a konektory

1 USB 3.0; 1 nabíjecí USB 2.0; 1 vstup napájení; 1 RJ-45; 1 HDMI; 1 kombinovaný stereofonní konektor pro sluchátka / mikrofon

Vstupní zařízení

Úplné rozvržení kláves s funkcemi stolní klávesnice, jako jsou například editovací klávesy, levé i pravé klávesy Ctrl a Alt a funkční klávesy; podsvícená klávesnice
Zařízení Clickpad s obrazovým senzorem s podporou gest, vypínač s indikátorem LED, dvousměrný posun, dvě tlačítka pro výběr
Integrovaná webová kamera HP TrueVision HD (je vyžadováno připojení k Internetu)

Software

Microsoft® Office Starter (pouze systém Windows 7): pouze aplikace Word a Excel® s omezenými funkcemi a s reklamou. Bez aplikací PowerPoint® a Outlook®. Všechny funkce
softwaru vám budou k dispozici po zakoupení produktu Office 2010; HP Quick Launch; HP Support Assistant; HP CoolSense; Bezdrátový displej a hudba Intel; Připraveno pro aplikaci
Skype (je vyžadován přístup k internetu); Adobe® Flash Player (pouze systém Windows 7)

Zabezpečení

Standardně: Zásuvka pro bezpečnostní zámek; integrovaný bezpečnostní čip TPM 1.2; Volitelně: bezpečnostní zámek (prodávaný samostatně); software Computrace (prodávaný
samostatně, vyžaduje placenou registraci)

Rozměry

31,65 x 22,45 x 1,47 cm

Hmotnost

Základní hmotnost 1,42 kg

Napájení

Běžný 65W adaptér střídavého proudu

Životnost baterie

4článková baterie (45 Wh): až 8 hodin

Záruka

Jednoletá omezená záruka (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně), jednoletá záruka na primární baterii

1 1 GB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 30 GB místa na disku SSD je vyhrazeno pro software na obnovu systému.
2 Je vyžadováno připojení k internetu (není součástí dodávky).

Drže krok s využitím finančních služeb HP
Držte krok s využitím finančních služeb HP a zaveďte inovativní technologie, které jsou nezbytné pro zvýšení hodnoty podnikání a odlišení se od konkurence. Více informací najdete na
stránce www.hp.com/go/hpfs.
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Některé funkce systémů Windows 8 mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
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známky jsou majetkem příslušných vlastníků.Více informací na www.hp.eu/notebooks

4AA4-1549CSE, Únor 2013

Ultrabook™ HP Spectre XT Pro

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Jednotka HP Mobile USB NLS DVD-RW

Mobilní jednotka HP DVD RW představuje externí optickou jednotku, která doplňuje notebooky a počítače
Mini bez interní jednotky. Externí jednotka podporuje disky CD a DVD a je vybavena funkcí čtení i zápisu.
K počítači se připojuje pomocí portu USB 2.0 a je dodávána s adaptérem střídavého proudu.
Produktové číslo: A2U57AA

Luxusní kufřík na 4 kolečkách HP

Luxusní kufřík na 4 kolečkách HP zhotovený z odolného nylonu je navržen tak, aby se do něj vešlo vše, co
potřebujete na vícedenní cestu. Vnější oddělení kufříku je rozděleno do několika částí , v nichž můžete
přenášet dokumenty a další potřebné věci. Hlavní oddělení kufříku disponuje vycpanými kapsami, do nichž
je možné umístit notebook s úhlopříčkou až 17,3 palce (43,93 cm) a všechny potřebné kabely či adaptér.
Třetí , největší oddělení poskytuje dostatek prostoru pro oděvy, obuv či věci osobní potřeby. Vysouvací
rukojeť je možné aretovat ve dvou různých polohách. Všemi čtyřmi kolečky lze otáčet o 360 stupňů, čímž je
zajištěna skvělá možnost manévrovat. Kufřík lze přepravovat jak v šikmé, tak ve svislé poloze.
Produktové číslo: XW576AA

Stojan pro displeje a notebooky HP

Skvělá domácí základna pro obchodní cestující , kteří jsou neustále na cestách. Svůj pracovní notebook HP
můžete doma přeměnit na řešení podobné stolnímu počítači s podporou dvou displejů (displej notebooku a
externí displej). Přizpůsobitelné provedení nastavitelného stojanu na displej HP vyhovuje široké škále
velikostí notebooků díky inovativní nastavitelné poličce. Tento stojan vyhovuje jak notebookům, které
mohou být připojeny k dokovací stanici, tak i notebookům, které dokovací konektor neobsahují. Kolečka
zabudovaná v základně umožňují otáčet stojanem, takže obraz na displeji můžete snadno ukázat ostatním.
Stojan monitoru se dvěma klouby a plynulým pohybem umožňuje lepší nastavení hloubky, výšky a náklonu
pro maximální pohodlí.
Produktové číslo: AW662AA

Cestovní adaptér HP Smart 65 W

Napájecí adaptéry HP napájejí notebook a současně nabíjejí vnitřní baterii. Tyto adaptéry umožňují napájení
notebooku na cestách či mimo kancelář. 65W cestovní adaptér HP Slim je ideální pro často a dalece cestující
profesionály. Tloušťka adaptéru je o 40 % menší než u standardních 65W adaptérů a adaptér poskytuje
praktický port USB pro nabíjení dalšího příslušenství během práce. Čtyři mezinárodní zástrčky adaptéru
zajišťují , že cestovní adaptér Slim bude fungovat prakticky kdekoli. Se stylovou ochrannou brašnou budete
mít vše potřebné vždycky pohromadě.
Produktové číslo: AU155AA

Lankový zámek HP Keyed

Lankový zámek HP Keyed je určen pro použití se standardním slotem zámku, kterým jsou vybaveny
notebooky, dokovací stanice, stolní počítače, monitory, tiskárny či projektory. Obtočte tento zámek s 1,83 m
dlouhým galvanizovaným ocelovým kabelem s vinylovým povrchem kolem nějakého zabezpečeného
objektu a poté jej připojte k počítači nebo zařízení , které chcete chránit. Zámek je vybaven mechanizmem
uzamčení stisknutím jediného tlačítka a jedinečným klíčem (včetně klíče náhradního) pro odemčení kabelu.
Délku kabelu je možné nastavit podle potřeby možné pomocí připojeného suchého zipu.
Produktové číslo: BV411AA

3letá záruka, další pracovní den u
zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným
technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Produktové číslo: HL510E
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