HP Spectre XT Pro Ultrabook™
Κάντε μια μοναδική πρώτη εντύπωση. Ο HP Spectre XT Pro είναι ένα Ultrabook™ που έχει σχεδιαστεί για όσους θέλουν να
έχουν στυλ χωρίς να θυσιάσουν την ουσία. Είναι κομψός. Είναι λεπτός. Έχει σχεδιαστεί για να τον παίρνετε μαζί σας όπου
πηγαίνετε - από το καφέ έως την αίθουσα συσκέψεων.

Η HP συνιστά Windows.

Δεν είναι απλά ένας λεπτός υπολογιστής.

Χάρη στην εξαιρετικά λεπτή, μεταλλική σχεδίαση, η εμφάνιση του HP Spectre XT Pro
είναι ιδιαίτερα κομψή. Με πάχος μόλις 14,5 mm (0,57 ίντσες) και αρχικό βάρος 1,39 kg
(3,07 λίβρες), μπορείτε να απολαύσετε έναν ελαφρύ υπολογιστή με πολλές
δυνατότητες.

Σχεδίαση που τραβά τα βλέμματα. Απόδοση
που εντυπωσιάζει.

Εφοδιάσαμε αυτό το Ultrabook™ με μονάδα στερεάς κατάστασης και την τεχνολογία
Intel® Rapid Start, έτσι ώστε να μπορείτε να ξεκινάτε να εργάζεστε σε δευτερόλεπτα,
όποτε κι αν σας έρθει έμπνευση. 128 GB SSD1. Εξαιρετική αξιοπιστία. Άμεση
ετοιμότητα. Ο υπολογιστής είναι έτοιμος, μόλις είστε κι εσείς.
Με τους τελευταίους επεξεργαστές τρίτης γενιάς Intel® έχετε όλη την ταχύτητα που
χρειάζεστε. Πραγματοποιήστε πολλές εργασίες ταυτόχρονα. Επεξεργαστείτε
έγγραφα όπως οι επαγγελματίες. Ο HP Spectre XT Pro δεν θα σας περιορίσει.
Χάρη στο ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας Trusted Platform Module (TPM), μπορείτε να
είστε βέβαιοι ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο
περιεχόμενο που προστατεύεται από το TPM, π.χ. δεδομένα, email και διαπιστευτήρια
χρήστη, χωρίς να χρειάζεστε επιπλέον κάρτες ή κλειδιά ασφάλειας.
Ο υπολογιστής HP Spectre XT Pro διαθέτει τις θύρες που θα περιμένατε σε έναν
κορυφαίο φορητό υπολογιστή, με τη διαφορά ότι πρόκειται για Ultrabook™. Διαθέτει
HDMI, Ethernet και πολλές θύρες USB. Έχετε το απόλυτο μηχάνημα δικτύωσης χωρίς
συμβιβασμούς ως προς το μέγεθος.

Για όσους δεν θέλουν να περνούν
απαρατήρητοι.

Χάρη στην ενσωματωμένη τεχνολογία HP Beats Audio™ και τα τέσσερα ηχεία, ο HP
Spectre XT Pro έχει σχεδιαστεί για να παράγει τον καλύτερο και πλουσιότερο ήχο που
μπορεί να ακούσει κανείς από υπολογιστή. Μικρό μέγεθος. Εξαιρετικός ήχος.
Ορισμένες φορές, η διαπροσωπική επικοινωνία είναι απαραίτητη. Με την κάμερα web
HP TrueVision HD2 θα φαίνεστε στα καλύτερά σας, ακόμα και σε χαμηλό φωτισμό.

Μόνο από την HP.

Συνεχίστε να εργάζεστε ή να ψυχαγωγείστε ακόμα και σε ημιφωτισμένους χώρους ή
νυχτερινές πτήσεις. Το οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο είναι πλήρους μεγέθους
ώστε να μην κάνετε συμβιβασμούς στην άνεση. Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο.
Άλλη μια εξαιρετική ιδέα.
Μερικές φορές η θερμοκρασία ανεβαίνει. Γι' αυτό υπάρχει η τεχνολογία HP CoolSense
που προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία του φορητού σας υπολογιστή ανάλογα
με τη χρήση και τις συνθήκες. Ο υπολογιστής διατηρεί τη σωστή θερμοκρασία. Κι εσείς
παραμένετε άνετοι.
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Η HP συνιστά Windows.

Λειτουργικό σύστημα

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

Επεξεργαστής

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

Chipset

Mobile Intel® HM76 Express

Μνήµη

Έως 4 GB 1600 MHz SDRAM DDR3L
Υποδοχές μνήμης: Στη μητρική

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

έως 128 GB Μονάδα στερεάς κατάστασης mSATA

Οθόνη

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

Γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά Intel® HD 4000

Ήχος/εικόνα

HP Beats Audio™, ηχεία Beats υψηλής πιστότητας, ενσωματωμένο μικρόφωνο (συστοιχία διπλού μικροφώνου), σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου

Υποστήριξη ασύρματης
επικοινωνίας

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

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη κάρτα RTL8111 (10/100/1000 NIC)

Υποδοχές επέκτασης

1 συσκευή ανάγνωσης ψηφιακών μέσων 2 σε 1

Θύρες και υποδοχές

1 USB 3.0, 1 USB 2.0 φόρτισης, 1 σύνδεση τροφοδοσίας AC, 1 RJ-45, 1 HDMI, 1 σύνθετη υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/μικροφώνου

Συσκευή εισόδου

Διάταξη πλήκτρων πλήρους κλίσης με χαρακτηριστικά επιτραπέζιου πληκτρολογίου, όπως πλήκτρα επεξεργασίας, πλήκτρα Control και Alt αριστερά και δεξιά και πλήκτρα
λειτουργιών, οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο
Clickpad με αισθητήρα εικόνας που υποστηρίζει κινήσεις, κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με ένδειξη LED, κύλιση δύο κατευθύνσεων, δύο κουμπιά επιλογής
Ενσωματωμένη κάμερα web HD HP TrueVision (απαιτείται πρόσβαση στο Internet)

Λογισμικό

Microsoft® Office Starter (μόνο για Windows 7): περιορισμένη λειτουργικότητα των Word και Excel® μόνο, περιλαμβάνονται διαφημίσεις. Χωρίς PowerPoint® ή Outlook®. Για να
χρησιμοποιήσετε το πλήρες λογισμικό, πρέπει να αγοράσετε το Office 2010. HP Quick Launch, HP Support Assistant, HP CoolSense, Intel Wireless Display and Music, Skype ready
(απαιτείται πρόσβαση στο Internet), Adobe® Flash Player (μόνο για Windows 7)

Ασφάλεια

Τυπική: υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας, ενσωματωμένο chip ασφαλείας TPM 1.2. Προαιρετική: κλειδαριά ασφαλείας (πωλείται ξεχωριστά), Computrace (πωλείται ξεχωριστά και
απαιτεί την αγορά συνδρομής)

Διαστάσεις

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

Βάρος

Από 1,42 kg

Ισχύς

Απλό τροφοδοτικό AC 65 W

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

4 στοιχείων (45 WHr): έως 8 ώρες

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (διατίθενται ξεχωριστά αναβαθμίσεις), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

1 1 GB = 1 δισεκατομμύριο byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB της μονάδας στερεάς κατάστασης δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
2 Απαιτείται σύνδεση στο Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP
Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας
προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του
παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα μπορεί
να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Η ονομασία Bluetooth
είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel, Celeron και Core είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους
αντίστοιχους κατόχους τους.Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/notebooks
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Η HP συνιστά Windows.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Φορητή μονάδα USB NLS DVD-RW HP

Η φορητή μονάδα DVD RW της HP αποτελεί μια εξωτερική, συνοδευτική μονάδα οπτικού δίσκου για
φορητό υπολογιστή ή mini που δεν διαθέτει εσωτερική μονάδα. Η εξωτερική μονάδα παρέχει υποστήριξη
CD/DVD καθώς και λειτουργίες ανάγνωσης/εγγραφής. Συνδέεται στον υπολογιστή μέσω θύρας USB 2.0
και περιλαμβάνεται τροφοδοτικό AC.
Αριθμός προϊόντος: A2U57AA

Τροχήλατη τσάντα HP Deluxe 4 τροχών

Η τροχήλατη τσάντα HP Deluxe 4 τροχών είναι μια ανθεκτική νάιλον τσάντα σχεδιασμένη να μεταφέρει
όλα όσα χρειάζεστε για ένα ταξίδι μίας διανυκτέρευσης. Το εξωτερικό τμήμα διαθέτει θήκες για την
αποθήκευση σημαντικών αρχείων και απαραίτητων επαγγελματικών εγγράφων. Ο κυρίως χώρος της
τσάντας διαθέτει επενδεδυμένες θήκες όπου μπορείτε να τοποθετήσετε ένα φορητό υπολογιστή
μεγέθους έως 17,3 ίντσες (43,93 cm) και πρόσθετα καλώδια. Η τρίτη, μεγάλη θήκη παρέχει άπλετο χώρο
για μια αλλαξιά ρούχα, παπούτσια και είδη προσωπικής φροντίδας. Η πτυσσόμενη λαβή ρυθμίζεται σε δύο
βολικά ύψη. Οι τέσσερις τροχοί μπορούν να περιστραφούν έως 360 μοίρες παρέχοντας ευκολία στους
ελιγμούς και δίνοντάς σας τη δυνατότητα να μεταφέρετε την τσάντα σε κεκλιμένη ή όρθια θέση.
Αριθμός προϊόντος: XW576AA

Βάση για φορητό υπολογιστή και
οθόνη HP

Η ιδανική βάση για το σπίτι, για τον επαγγελματία που ταξιδεύει συχνά και βρίσκεται συνεχώς εν κινήσει –
μετατρέψτε τον επαγγελματικό φορητό υπολογιστή σας HP σε επιτραπέζια λύση που υποστηρίζει έως
δύο οθόνες (την οθόνη του φορητού υπολογιστή καθώς και μια εξωτερική οθόνη). Η προσαρμόσιμη
σχεδίαση της ρυθμιζόμενης βάσης οθόνης HP μπορεί να δεχτεί μια σειρά μεγεθών φορητού υπολογιστή,
χάρη στο πρωτοποριακό ρυθμιζόμενο ράφι της. Αυτή η βάση δέχεται επίσης φορητούς υπολογιστές που
μπορούν να συνδεθούν σε σταθμό σύνδεσης και φορητούς υπολογιστές που δεν έχουν υποδοχή για
σταθμό σύνδεσης. Οι ενσωματωμένοι τροχοί σάς επιτρέπουν να περιστρέφετε τη βάση ώστε να
μοιράζεστε πιο εύκολα τη δουλειά σας. Η βάση οθόνης με δύο αρθρώσεις και ομαλή κίνηση επιτρέπει
καλύτερη ρύθμιση βάθους, ύψους και κλίσης για μέγιστη άνεση.
Αριθμός προϊόντος: AW662AA

Έξυπνο τροφοδοτικό ταξιδιού AC 65W
HP

Τα τροφοδοτικά AC της HP τροφοδοτούν το φορητό υπολογιστή και ταυτόχρονα φορτίζουν την
εσωτερική μπαταρία του. Αυτά τα τροφοδοτικά σάς δίνουν τη δυνατότητα να παρέχετε τροφοδοσία στο
φορητό υπολογιστή σας όταν είστε εκτός γραφείου ή εν κινήσει. Το τροφοδοτικό ταξιδίου HP 65W Slim
είναι ιδανικό για διεθνείς ταξιδιώτες ή επαγγελματίες που ταξιδεύουν πολύ και βρίσκονται συνεχώς εν
κινήσει. Το τροφοδοτικό είναι 40% λεπτότερο από το συνηθισμένο τροφοδοτικό 65W και περιλαμβάνει
μια πρακτική θύρα USB για τη φόρτιση άλλων εξαρτημάτων ενώ εργάζεστε. Με τέσσερα βύσματα
καθολικής χρήσης είστε βέβαιοι ότι το τροφοδοτικό ταξιδίου Slim θα λειτουργεί οπουδήποτε βρίσκεστε.
Μπορείτε να έχετε τα πάντα συγκεντρωμένα σε μια κομψή, προστατευτική τσάντα μεταφοράς.
Αριθμός προϊόντος: AU155AA

Κλειδαριά καλωδίου με κλειδί HP

Η κλειδαριά καλωδίου με κλειδί HP έχει σχεδιαστεί για χρήση με τυπικές υποδοχές κλειδαριάς, όπως
αυτές που υπάρχουν σε φορητούς υπολογιστές, σταθμούς επιτραπέζιας σύνδεσης, επιτραπέζιους
υπολογιστές, επίπεδες οθόνες, εκτυπωτές ή προβολείς. Ασφαλίστε το πολύτιμο υλικό IT με αυτή την
κλειδαριά που αποτελείται από καλώδιο 6,00’ (1,83 m) από γαλβανισμένο, ανθεκτικό ατσάλι που
χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική με επίστρωση βινυλίου, το οποίο μπορείτε να τυλίξετε γύρω από
οποιοδήποτε σταθερό αντικείμενο και στη συνέχεια να το συνδέσετε στον υπολογιστή ή τη συσκευή που
θέλετε να κλειδώσετε. Η κλειδαριά διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος με κουμπί κι ένα μοναδικό κλειδί
(καθώς και ένα εφεδρικό κλειδί) που ξεκλειδώνει το καλώδιο. Περιλαμβάνεται επίσης ένα μικρό λουρί
Velcro που βοηθά στη διαχείριση ή τη ρύθμιση του μήκους του καλωδίου κατά την τοποθέτηση και χρήση
του.
Αριθμός προϊόντος: BV411AA

Τρία έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.
Αριθμός προϊόντος: HL510E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του
παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα μπορεί
να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Η ονομασία Bluetooth
είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel, Celeron και Core είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους
αντίστοιχους κατόχους τους.Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/hpoptions
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