HP Spectre XT Pro -ultrakannettava™
Tee ensivaikutelmastasi kaksi kertaa tehokkaampi. HP Spectre XT Pro on Ultrabook™-kannettava, joka on suunniteltu tyyliä
haluaville sisällöstä tinkimättä. Tyylikäs. Hoikka. Suunniteltu otettavaksi mukaan kaikkialle – kahvilasta kokoushuoneeseen.

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Muutakin kuin keveyttä.

HP Spectre XT Pro näyttää tyylikkäältä erittäin ohuen ja metallisen muotoilun ansiosta.
Ohuimmillaan 14,5 mm, paino alimmillaan 1,39 kg. Voit kulkea huolettomasti kantaen
vähemmän.

Katseet kääntävä tyyli. Yllättävän tehokas.

Lisäsimme tähän Ultrabook™-kannettavaan SSD-aseman ja Intel® Rapid Start
-tekniikan, jotta voit aloittaa sekunneissa inspiraation iskiessä. 128 Gt:n SSD1.
Erinomainen luotettavuus. Valmis muutamassa sekunnissa. Valmis silloin kun sinäkin.
Uusimpien kolmannen sukupolven Intel®-suorittimien ansiosta sinulla on tarvittava
nopeus. Voit suorittaa useita tehtäviä sydämesi kyllyydestä. Muokkaa asiakirjoja
ammattimaisesti. HP Spectre XT Pro ei jätä sinua pulaan.
Sisäisen Trusted Platform Module (TPM) -suojaussirun avulla voit varmistaa, että vain
valtuutetut käyttäjät voivat käyttää mitään TPM-suojattuja tietoja – esim. tiedostoja,
sähköpostiviestejä ja käyttäjän tunnistetietoja – ilman erillisiä suojauskortteja tai
-avaimia.
HP Spectre XT Pro sisältää huippuluokan kannettavaa vastaavat liitännät
Ultrabook™-kannettavassa. Esimerkiksi HDMI- ja Ethernet-liitännät sekä useat
USB-portit. Saat ylivertaisen verkkolaitteen koosta tinkimättä.

Niille, jotka haluavat tulla nähdyiksi. Ja
kuulluiksi.

Sisäisen HP Beats Audio™ -ominaisuuden ja neljän kaiuttimen ansiosta HP Spectre XT
Pro:n äänet ovat parhaat ja rikkaimmat saatavilla olevista tietokoneista. Pieni koko.
Suuret äänet.
Joskus tapaamiset on pidettävä kasvokkain. HP TrueVision HD -verkkokameran2
ansiosta näytät hyvältä myös hämärässä valossa.

Vain HP:ltä.

Voit työskennellä ja pelata myös hämärissä tiloissa ja yölennoilla. Taustavalaistu
näppäimistö on täyskokoinen, jolloin sinun ei tarvitse tinkiä mukavuudesta.
Taustavalaistu näppäimistö. Uusi loistava idea.
Lämpö nousee käytössä. Tämän vuoksi HP CoolSense -tekniikka säätää
automaattisesti kannettavan lämpötilan käytön ja olosuhteiden mukaisesti. Se pysyy
viileänä. Mukava käyttökokemus.
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Käyttöjärjestelmä

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

Prosessori

Intel® Core™ i5-3317U -suoritin (1,70 GHz, 3 Mt:n L3 välimuisti, 2 ydintä)

Piirisarja

Mobile Intel® HM76 Express

Muisti

Enintään 4 Gt 1 600 MHz DDR3L SDRAM
Muistipaikat: Hittilevy

Sisäinen tallennustila

enintään 128 Gt Yksitilainen mSATA-asema

Näyttö

Lävistäjältään 33,8 cm:n (13,3 tuuman) LED HD BrightView -näyttö (1 366 x 768)

Näyttöominaisuudet

Integroitu Intel® HD 4000 -näytönohjain;

Ääni/kuva

HP Beats Audio™; High Definition Beats -kaiuttimet; Integroitu mikrofoni (kaksoismikrofoni); Kuuloke-/mikrofoniliitäntä

Langattoman lähiverkon tuki Intel Centrino Advanced-N 6235 802.11a/b/g/n (2x2) ja Bluetooth 4.0 -yhdistelmä
Tietoliikenne

Sisäinen RTL8111 (10/100/1000-verkkokortti)

Laajennuspaikat

1 digitaalinen 2-in-1-muistikorttilukija

Portit ja liittimet

1 USB 3.0 -portti; 1 USB 2.0 -latausportti; 1 verkkovirtaliitäntä; 1 RJ-45; 1 HDMI; 1 stereokuuloke/mikrofoni-yhdistelmäliitäntä

Syöttölaite

Täysikokoinen näppäimistö työpöytäkoneen näppäimistön ominaisuuksilla, kuten muokkausnäppäimillä, vasemmalla ja oikealla control- ja alt-näppäimellä sekä toimintonäppäimillä;
Taustavalaistu näppäimistö
Napsautuslevy, jossa on eletuki, virtapainike LED-merkkivalolla, kaksisuuntainen vieritys sekä kaksi valintapainiketta
Integroitu HP TrueVision HD -verkkokamera (internet-yhteys edellytetään)

Ohjelmisto

Microsoft® Office Starter (vain Windows 7): vain toiminnoiltaan rajoitetut Word- ja Excel®-versiot, mukana mainoksia. Ei PowerPoint®- tai Outlook®-ohjelmistoa. Ostamalla Office
2010:n saat täydet ohjelmistoversiot; HP:n pikakäynnistys; HP Support Assistant; HP CoolSense; Langaton Intel-näyttö ja musiikki; Skype-valmis (internet-yhteys vaaditaan); Adobe®
Flash Player (vain Windows 7);

Suojaus

Vakiona: Turvalukon paikka; Sisäinen TPM 1.2 -turvasiru; Lisätuotteet: Turvalukko (myydään erikseen); Computrace (myydään erikseen ja edellyttää tilauksen)

Mitat

31,65 × 22,45 × 1,47 cm

Paino

Paino alkaen 1,42 kg

Virta

65 watin ei-smart-verkkosovitin

Akun kesto

4-kennoinen (45 Wh): enintään 8 tuntia

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (päivityksiä saatavana erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle

1 1 Gt = 1 miljardia tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Enintään 30 Gt SSD-aseman tilasta on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.
2 Vaatii internetyhteyden, joka ei sisälly toimitukseen.

Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut
HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan
tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä
teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta kaikkia
Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://windows.microsoft.com/fi-FI/ Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota
Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel, Celeron ja Core ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.Lue lisää osoitteessa www.hp.eu/notebooks
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Mobile USB NLS DVD-RW -asema

HP:n mobiili-DVD-RW on erillinen optinen asema. Sopii lisävarusteeksi kannettavalle tietokoneelle tai
minitietokoneelle, jossa ei ole sisäistä asemaa. Ulkoinen asema tukee CD- ja DVD-levyjä. Sen toimintoihin
kuuluvat luku ja kirjoitus. Se liitetään tietokoneeseen USB 2.0 -portin kautta. Mukana tulee verkkolaite.
Tuotenumero: A2U57AA

HP Deluxe -rullakotelo, 4 pyörää

HP:n vedettävä nelipyöräinen Deluxe-laukku on valmistettu kestävästä nailonista. Siihen mahtuu mainiosti
kaikki, mitä yön yli kestävällä matkalla tarvitaan. Sivutaskun lokeroissa on kätevä säilyttää tärkeitä papereita
ja välttämättömiä työvälineitä. Laukun sisällä on pehmustetut taskut enintään 17,3 tuuman (43,93 cm:n)
kannettavalle ja lisäjohdoille. Tilava kolmas osasto on tarpeeksi suuri, jotta siihen mahtuu vaihtovaatteet,
kengät ja hygieniatarvikkeet. Ulos vedettävä vetokahva voidaan lukita kahteen eri korkeuteen. Pyörät
kääntyvät 360 astetta liikkumisen helpottamiseksi. Laukkua voidaan vetää nojallaan kahden pyörän
varassa tai pystysuorassa.
Tuotenumero: XW576AA

HP:n näytön ja kannettavan teline

Täydellinen tukikohta työkseen matkustavalle. Muunna HP:n yrityskannettava työpöytäratkaisuksi, joka
tukee jopa kahta näyttöä, kannettavan tietokoneen näyttöä ja ulkoista näyttöä. Käyttötarpeisiin
mukautettava HP:n näyttöteline sopii monenkokoisille kannettaville, sillä siinä on säädettävä hylly. Teline
sopii sekä telakointiasemaan liitettäville että muun tyyppisille kannettaville tietokoneille. Pohjan rullien
ansiosta voit kääntää telinettä, joten työsi jakaminen muiden kanssa helpottuu. Kaksinivelisen ja sulavasti
liikkuvan näyttötelineen ansiosta saat paremmat syvyyden, korkeuden ja kallistuskulman
säätömahdollisuudet.
Tuotenumero: AW662AA

HP 65 W Smart Travel -verkkosovitin

HP-verkkolaitteet syöttävät kannettavalle virtaa ja lataavat tietokoneen akun samanaikaisesti. Näiden
verkkolaitteiden avulla liität kannettavasi kätevästi verkkovirtaan, kun teet töitä toimiston ulkopuolella tai
olet matkoilla. HP:n ohuet matkaverkkolaitteet (65 W) sopivat täydellisesti paljon ulkomailla matkustaville
tai tien päällä viihtyville. Verkkolaite on 40 % tavallista 65 W:n laitetta ohuempi ja sisältää kätevän
USB-portin muiden lisälaitteiden lataamiseen töiden aikana. Neljä kansainvälistä pistokesovitinta
varmistavat, että ohut HP-matkaverkkolaite toimii kaikkialla. Tyylikäs kuljetuslaukku pitää asiat
järjestyksessä.
Tuotenumero: AU155AA

HP:n avainkaapelilukko

HP:n avainkaapelilukko on suunniteltu käytettäväksi normaalien lukkopaikkojen kanssa, jollaisia on
kannettavissa, telakointiasemissa, pöytäkoneissa, litteissä näytöissä, tulostimissa ja projektoreissa. Suojaa
arvokkaat IT-laitteet 1,83 m:n vinyylipäällysteisestä, galvanoidusta lentokoneteollisuusluokan
teräsvaijerista koostuvalla lukolla, jonka voit kiertää minkä tahansa kiinteän esineen ympäri ja kiinnittää
sitten lukittavaan tietokoneeseen tai laitteeseen. Lukossa on painonappiin perustuva lukitusmekanismi ja
erillinen avain (ja vara-avain), jolla kaapelilukko avataan. Mukana toimitetaan myös pieni tarrahihna, jonka
avulla voit kerätä kaapelin ja säätää sen pituutta.
Tuotenumero: BV411AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi
paikan päällä seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: HL510E
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