HP Spectre XT Pro Ultrabook™
Gør din første indtryk dobbelt så godt. HP Spectre XT Pro er en Ultrabook™, der designet til bruger, der ønsker både stil og
substans. Den er elegant. Den er slank. Den er designet til brug, uanset hvor du skal hen – fra caféen til konferencelokalet.

HP anbefaler Windows.

Mere end blot en fjerlet pc.

Med sit ultraslanke design i helmetal ser HP Spectre XT Pro brandgodt ud. Med en
tykkelse på blot 14,5 mm (0,57") og en vægt på blot 1,39 kg (3,07 pund) kan du være
sikker på, at du får en lille pakke, der kan udrette store ting.

Stil, der bliver lagt mærke til. Ydelse, der
overrasker dem.

Vi gav denne Ultrabook™ et solid-state-drev og Intel® Rapid Start-teknologi, så du kan
komme i gang på få sekunder, når du føler dig inspireret. 128 GB SSD1. Enestående
driftssikkerhed. Klar på få sekunder. Klar, når du er det.
Med de nyeste Intel® 3. generations-processorer har du al den hastighed, du har brug
for. Multitask derudad. Rediger dokumenter som en professionel. HP Spectre XT Pro
bremser dig ikke.
Med en indbygget TPM (Trusted Platform Module)-sikkerhedschip, kan du sikre, at kun
autoriserede brugere får adgang til alt, der er beskyttet af TPM, som f.eks. data, e-mail
og brugerakkreditiver – uden at skal opbevare ekstra sikkerhedskort eller nøgler.
HP Spectre XT Pro har masser af de porte, du forventer på en bærbar pc i
verdensklasse, men i en Ultrabook™ i stedet. F.eks. HDMI, Ethernet og indtil flere
USB-porte. Du få den ultimative netværkscomputer uden at gå på kompromis med
størrelsen.

Til de, der ønsker at blive set. Og hørt.

Takket være den indbyggede HP Beats Audio™ og fire højttalere er HP Spectre XT Pro
designet til sikre den bedste og mest velklingende lyd, der fås på en pc. Lille format.
Stor lyd.
Nogle gange er man nødt til at mødes ansigt til ansigt. Med HP TrueVision HD Webcam3
ser dit virtuelle jeg altid godt ud, også i halvmørke.

Kun fra HP

Du kan stadig arbejde eller spille effektivt i halvmørke lokaler eller på flyrejser om
natten. Det bagbelyste tastatur er i fuld størrelse, så du ikke skal gå på kompromis med
komforten. Baggrundbelyst tastatur. Endnu en lys ide.
Livet er hot. Derfor findes der HP CoolSense-teknologi, som automatisk justerer din
bærbare pc's temperatur, baseret på forbrug og omgivelserne. Den forbliver kølig. Du
har det altid komfortabelt.

HP Spectre XT Pro Ultrabook™

HP anbefaler Windows.

Operativsystem

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

Processor

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

Chipsæt

Mobile Intel® HM76 Express

RAM

Op til 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Hukommelsessokler: På bundkortet

Internt lager

op til 128 GB mSATA-solid state-drev

Skærm

33,8 cm (13,3") (diagonalt) LED HD BrightView (1366 x 768)

Grafik

Integreret Intel® HD Graphics 4000

Audio/visuel

HP Beats Audio™; High Definition Beats-højttalere; Integreret mikrofon (array med to mikrofoner); Kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik

Understøttelse af trådløs

Kombineret Intel Centrino Advanced-N 6235 802.11 a/b/g/n (2 x 2) med Bluetooth 4.0

Kommunikation

Integreret RTL8111 (10/100/1000 NIC)

Udvidelsessokler

1 digital 2-i-1-mediekortlæser

Porte og stik

1 USB 3.0; 1 USB 2.0 ladning; 1 strømstik; 1 RJ-45; 1 HDMI; 1 kombineret stereohovedtelefon-/mikrofonstik

Inputenhed

Komplet tastaturlayout med desktop-tastaturfunktioner, f. eks. redigeringstaster, både højre og venstre CTRL- og ALT-taster og funktionstaster; Bagbelyst tastatur
Clickpad med billedsensor, der understøtter bevægelser, tænd/slukknap med LED-indikator, tovejs-rul, to valgknapper
Integreret HP TrueVision HD-webcam (kræver internetadgang)

Software

Microsoft® Office Starter (kun Windows 7): Kun Word og Excel® med reduceret funktionalitet og reklamer. Ikke PowerPoint® eller Outlook®. Køb Office 2010 for at få den komplette
software; HP Lynstart; HP Support Assistant; HP CoolSense; Intel Wireless Display and Music; Skype-klar (kræver internetadgang); Adobe® Flash Player (kun Windows 7)

Sikkerhed

Standard: Holder til sikkerhedslås; TPM 1.2 Embedded Security Chip; Tilbehør: Sikkerhedslås (sælges separat); Computrace (sælges separat og kræver, at der købes abonnement)

Mål

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

Vægt

Fra 1,42 kg

Strøm

65 W vekselstrømsadapter (non-smart)

Batterilevetid

4-celler (45 WHr): Op til 8 timer

Garanti

1 års begrænset garanti (med mulighed for opgradering, der skal købes separat), 1 års garanti på det primære batteri

1 1 GB = 1 milliard bytes. Den faktiske formaterede kapacitet er mindre. Op til 30 GB plads på solid state-drevet er reserveret til systemgendannelsessoftware.
2 Internetadgang kræves og medfølger ikke.

Kom i kontakt med HP Financial Services
Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de
erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i
Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendes af Hewlett-Packard Company under
licens. Intel, Celeron og Core er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker
er deres respektive ejeres ejendom.Få mere at vide på www.hp.eu/notebooks
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Mobile USB NLS dvd-rw-drev

HP Mobile dvd rw'en er et praktisk optisk drev til laptops eller mini'er, der ikke har et internt drev. Det
eksterne drev kan bruges til cd'er og dvd'er samt Read/Write-funktionalitet. Det tilsluttes computeren via et
USB 2.0 stik, og der medfølger lysnetadapter.
Produktnummer: A2U57AA

HP Deluxe-taske med 4 hjul

HP Deluxe-tasken med 4 hjul er en holdbar nylontaske til alt det, du har brug, til en enkelt overnatning. Et
ydre rum er opdelt i afsnit, hvor du kan vigtige papierer og andet forretningsrelevant materiale. Taskens
hovedrum har forede lommer, hvor der kan ligge en laptop op til 17,3" (43,93 cm) samt ekstra kabler og
ledninger. Det tredje rum i overstørrelse har masser af plads til tøj, sko og toiletsager. En udtrækkeligt
håndtag kan låses i to forskellige højder. De fire hjul kan drejes og roteres 360 grader, så tasken er
nemmere at styre, og den kan transporteres opretstående eller med hældning.
Produktnummer: XW576AA

HP stativ til skærm og bærbar pc

Den perfekte base for forretningsrejsende, der konstant er på farten - gør din bærbare HP Business
computer til en desktop-løsning med mulighed for 2 skærme (skærmen på den bærbare samt en ekstern
skærm). HP Adjustable Display Stands justerbare design gør, at den kan bruges til mange størrelser
computere med den nye justerbare hylde. Stativet kan også bruges til bærbare computere, der kan sluttes
til en dockingstation, samt bærbare computere uden dockingstik. Integrerede ruller gør, at du kan dreje
stativet, så andre nemmere kan se skærmen. Med skærmstativet med to hængsler får du flere muligheder,
både hvad angår dybde, højde og hældning, så du får den bedst mulige placering.
Produktnummer: AW662AA

HP 65 W Smart AC rejseadapter

Vekselstrømsadaptere fra HP forsyner din bærbare computer med strøm og oplader samtidig det interne
batteri. Med disse adaptere kan du forsyne din bærbare computer med strøm, når du er væk fra kontoret
eller på farten. Den slanke HP 65 W rejseadapter er perfekt til internationalt rejsende, der altid er på farten.
Denne adapter er 40% slankere end den almindelige 65 W adapter og har et praktisk USB-stik til opladning
af andet tilbehør, mens du arbejder. Fire internationale adapterstik gør, at rejseadapteren kan bruges
overalt, og en smart taske holder det hele samlet.
Produktnummer: AU155AA

HP kabellås med nøgle

HP-kabellåsen med nøgle er beregnet til standard låseslots som dem, der findes på bærbare,
dockingstationer, stationære pc'er, fladskærme, printere eller projektorer. Beskyt din værdifulde it-hardware
med denne lås, som består af 1,83 m vinylbelagt, galvaniseret stålkabel (det samme stål, som bruges i fly),
der føres rundt om en stationær genstand og herefter sluttes til den computer eller enhed, der skal låses
fast. Låsen har en trykknapmekanisme og en unik nøgle (ekstranøgle medfølger) til åbning af kablet. Der
følger endvidere en lille Velcro-strop med, så kablets længde kan justeres.
Produktnummer: BV411AA

3 års service onsite næste hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: HL510E
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erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for
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