HP Spectre XT Pro Ultrabook™
Dupla erejű hatás már az első alkalommal. A HP Spectre XT Pro Ultrabook™ azoknak készült, akik a stílus mellett az anyagról
sem kívánnak lemondani. Kecses. Vékony. Étteremtől tanácsteremig mindenütt a legalkalmasabbnak hat.

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Nem csupán könnyű.

A szupervékony, teljesen fém kialakítás révén a HP Spectre XT Pro intelligens
benyomást kelt. A csupán 14,5 mm-es vastagság és a mindössze 1,39 kg-os kezdősúly
biztosítja, hogy Ön kevesebbet cipeljen és többet teljesítsen.

Figyelmet felkeltő kialakítás. Meglepő
teljesítmény.

Ezt az Ultrabook™ számítógépet félvezető-alapú meghajtóval és Intel® Rapid Start
technológiával szereltük fel, így ha jő az ihlet, Ön másodperceken belül munkához
láthat. Választható 128 GB-os félvezető-alapú meghajtó1. Kimagasló megbízhatóság.
Másodpercek alatt üzemkész. Készen áll, amint Ön kész.
A legújabb harmadik generációs Intel® processzorok minden sebességigényt
kielégítenek. Egyszerre számos feladattal zsonglőrködhet. A dokumentumokat profik
módjára szerkesztheti. A HP Spectre XT Pro nem fogja vissza a teljesítményt.
Az e-mailek és a félvezető-alapú meghajtó információinak védelméről a beépített TPM
biztonsági lapka gondoskodik. A bizalmas adatok bizalmasak maradnak. Nincs
behatolás. Nincs aggodalom.
A HP Spectre XT Pro Ultrabook™ rendelkezik mindazokkal a portokkal, amelyeket csak
világszínvonalú laptopok kínálnak. Például HDMI, Ethernet és számos USB porttal.
Tökéletes hálózati gép, méretkompromisszumok nélkül.

Azoknak, akik jobban akarnak látszani. És
hallatszani.

A beépített HP Beats Audio™ rendszernek és a négy hangszórónak köszönhetően a HP
Spectre XT Pro a PC-n elérhető legjobb hangzást biztosítja. Kis méret. Nagyszerű hang.
Bizonyos dolgok csak szemtől szemben beszélhetők meg. A HP TrueVision HD
webkamera2 mindig előnyös képet nyújt Önről, még gyenge megvilágítás mellett is.

Csak a HP-tól.

Folyamatosan dolgozhat vagy játszhat félhomályos szobában és éjszakai repülések
során is. A hátulról megvilágított billentyűzet teljes méretű, így nem kell lemondania a
kényelemről. Hátulról megvilágított billentyűzet. Még egy ragyogó ötlet.
A dolgok manapság izzásban vannak. Ezért jön kapóra a HP CoolSense technológia,
amely a noteszgép hőmérsékletét a használat és a körülmények alapján
automatikusan szabályozza. A gép nem hevül fel. Ön kényelmesen dolgozhat.

HP Spectre XT Pro Ultrabook™

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Operációs rendszer

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

Processzor

Intel® Core™ i5-3317U processzor (1,70 GHz, 3 MB L3 gyorsítótár, 2 mag)

Lapkakészlet

Mobil Intel® HM76 Express

Memória

Legfeljebb 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Memória bővítőhelyek: Fedélzeti

Belső tárolás

legfeljebb 128 GB mSATA félvezető-alapú meghajtó

Képernyő

33,8 cm-es (13,3"-es) képátlójú LED HD BrightView (1366 x 768)

Grafikus rendszer

Integrált Intel® HD Graphics 4000

Hang/kép

HP Beats Audio™; Nagy felbontású Beats hangszórók; Beépített mikrofon (kettős mikrofonegység); Kombinált fejhallgató-/mikrofoncsatlakozó

Vezeték nélküli támogatás

Intel Centrino Advanced-N 6235 802.11a/b/g/n (2x2) és Bluetooth 4.0 kombinált hálózati csatoló

Kommunikáció

Beépített RTL8111 (10/100/1000 hálózati kártya)

Bővítőhelyek

1 db 2 az 1-ben memóriakártya-olvasó

Portok és csatlakozók

1 USB 3.0; 1 USB 2.0 töltő; 1 tápcsatlakozó; 1 RJ-45; 1 HDMI; 1 kombinált sztereó fejhallgató- és mikrofoncsatlakozó

Bemeneti eszköz

Teljes méretű billentyűzet-elrendezés, asztali billentyűzeti funkciókkal, például szerkesztőbillentyűkkel, mindkét oldali Control és Alt gombokkal, valamint funkciógombokkal;
Hátulról megvilágított billentyűzet
Kézmozdulatokat támogató képérzékelővel felszerelt kattintótábla, LED-es be- és kikapcsoló gomb, kétirányú görgetés és két választógomb
Beépített HP TrueVision HD webkamera (internetkapcsolatot igényel)

Szoftver

Microsoft® Office Starter: csak a Word és az Excel® programot tartalmazza, csökkentett funkcionalitással és hirdetésekkel. A PowerPoint® és az Outlook® alkalmazást nem
tartalmazza. A teljes szoftvercsomag használatához meg kell vásárolnia az Office 2010 szoftvert; HP Quick Launch; HP Support Assistant; HP CoolSense; Intel Wireless Display and
Music; Adobe® Flash Player

Adatvédelem

Alapkiépítésben: Biztonságizár-nyílás; TPM 1.2 beágyazott biztonsági lapka; Opcionális: Biztonsági zár (külön kapható); Computrace (külön vásárolható meg; előfizetést igényel)

Méretek

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

Súly

Kezdő súly: 1,42 kg

Áramellátás

65 W-os nem intelligens váltakozó áramú tápegység

Akkumulátor élettartama

4 cellás (45 Wh): akár 8 óra

Garancia

Egyéves általános HP jótállás (külön megrendelhető kiegészítésekkel), egyéves korlátozott jótállás az elsődleges akkumulátorra

1 1 GB = 1 milliárd bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. Legfeljebb 30 GB-nyi félvezető alapú tárterületet a rendszer-helyreállító szoftver foglal el.
2 Internet-hozzáférést igényel, ami nem tartozék.

Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait
A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja
meg. További információk: www.hp.com/go/hpfs.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a
termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal
felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
Előfordulhat, hogy a Windows 7 teljes funkcionalitásának kihasználása érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. Az egyes szolgáltatások
elérhetősége eltérhet a Windows 7 operációs rendszer különböző kiadásaiban. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/windows7/products/home. A
Bluetooth a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. A Microsoft és a Windows a Microsoft cégcsoport védjegye. Az
Intel, a Celeron és a Core az Intel Corporation vagy leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.További

tájékoztatás: www.hp.eu/notebooks
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A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP Mobile USB NLS DVD-RW meghajtó

A HP mobil DVD RW külső kiegészítő optikai meghajtót biztosít a belső meghajtóval nem rendelkező
noteszgépek vagy minigépek számára. A külső meghajtó CD-/DVD-támogatást és írási/olvasási funkciót
egyaránt biztosít. A számítógéphez USB 2.0 porton keresztül csatlakozik, és váltóáramú adapter is tartozik
hozzá.
Termékszám: A2U57AA

HP Deluxe négykerekű görgős táska

A HP Deluxe 4 Wheel Roller egy tartós nejlontáska, amelybe minden belefér, amire egy 2 napos utazáshoz
szükség lehet. A több részre osztott külső rekeszben elférnek a fontos akták és az üzleti alapkellékek. A
táska fő rekesze bélelt zsebeket tartalmaz, amelyekben elfér akár egy 17,3 hüvelykes (43,93 cm-es) laptop
a tartozék kábeleivel együtt. A hatalmas harmadik rekeszben bőven elfér egy váltás ruha, egy pár cipő és a
pipereszerek. A behúzható fogantyú kétféle hosszra is beállítható. A négy darab, 360 fokban forgó kerék
jobb manőverezést biztosít, és döntve és felállítva is lehetővé teszi a táska húzását.
Termékszám: XW576AA

HP kijelző- és noteszgépállvány

Tökéletes központ az állandóan úton levő üzleti utazó számára – a HP üzleti noteszgép egy akár két
képernyőt (a noteszgép kijelzőjét és egy külső képernyőt) támogató asztali megoldássá alakítható. A HP
állítható monitorállvány rugalmas kialakítása és az innovatív, állítható polc révén számos
noteszgépmérethez használható. Ez az állvány a dokkolóegységhez csatlakoztatható és dokkcsatlakozó
nélküli noteszgépekhez egyaránt alkalmas. A beépített talpgörgők révén az állvány elforgatható, így a
munka könnyebben megosztható másokkal. A két forgópántos, finoman mozgatható képernyőállvány
maximális kényelmet eredményez, jobb mélység-, magasság- és dőlésbeállítást tesz lehetővé.
Termékszám: AW662AA

HP 65 W-os intelligens úti váltóáramú
adapter

A HP váltóáramú adaptereivel egyidejűleg történhet a noteszgép tápellátása és a belső akkumulátor
feltöltése. Ezek az adapterek házon kívül vagy útközben is tápellátási lehetőséget biztosítanak a noteszgép
számára. A 65 W-os vékony HP úti adapter tökéletes a nemzetközi utazók vagy a mindig úton levő „úttörők”
számára. Az adapter 40%-kal vékonyabb a szabványos 65 W-os adapternél és kényelmes USB-porttal
rendelkezik az egyéb tartozékok munka közbeni töltése érdekében. A négy nemzetközi adapterdugasz
garantálja, hogy a vékony úti adapter mindenütt üzemképes legyen. Az eszközök elegáns védőtokban,
együtt tárolhatók.
Termékszám: AU155AA

HP kulcsos kábelzár

A HP kulcsos kábelzár az ipari szabványú zárnyílásokkal történő használathoz készült, min amilyenek a
noteszgépeken, dokkolóegységeken, asztali számítógépeken, lapos kijelzőkön, nyomtatókon vagy
kivetítőkön találhatók. Ezzel a zárral, amely 1,83 m-es, vinilborítású, galvanizált, repülőtechnikában
használatos, és a rögzített tárgyak köré hurkolható, majd a védendő számítógéphez vagy eszközhöz
csatlakoztatható acélkábellel rendelkezik, biztonságban tarthatók az értékes informatikai hardverek. A zár
nyomógombos mechanizmust és egyedi kulcsot (tartalékkulccsal) alkalmaz a kábel kioldásához. Tatozéka
egy kis tépőzáras szíj is, amely az elhelyezésnél és a használatnál a kábel elrendezését vagy hosszának
állítását segíti.
Termékszám: BV411AA

3 éves, következő munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a
helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: HL510E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírtak előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a
termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal
felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
Előfordulhat, hogy a Windows 7 teljes funkcionalitásának kihasználása érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. Az egyes szolgáltatások
elérhetősége eltérhet a Windows 7 operációs rendszer különböző kiadásaiban. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/windows7/products/home. A
Bluetooth a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. A Microsoft és a Windows a Microsoft cégcsoport védjegye. Az
Intel, a Celeron és a Core az Intel Corporation vagy leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.További
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