HP Spectre XT Pro Ultrabook™
Ga niet alleen af op de eerste indruk. De HP Spectre XT Pro is de Ultrabook™ voor gebruikers die stijl willen zonder daarvoor
kracht in te leveren. Hij is chic. Hij is dun. Hij kan u overal vergezellen, van het restaurant tot de directiekamer.

HP raadt Windows aan.

Denk er niet te licht over.

De ultradunne, metalen HP Spectre XT Pro ziet er geweldig uit. Met een dikte vanaf 14,5
mm (0,57 inch) en een gewicht vanaf 1,39 kg draagt u minder, terwijl u méér kunt doen.

Stijl die de aandacht trekt. Prestaties die
verrassen.

Wij hebben deze Ultrabook™ uitgerust met een solid-state schijf en Intel® Rapid
Start-technologie, zodat u direct aan de slag kunt als u inspiratie krijgt. 128-GB SSD1.
Uitzonderlijk betrouwbaar. In luttele seconden gereed. Altijd gebruiksklaar.
De nieuwste Intel® derde generatie processoren leveren de snelheid die u nodig heeft.
Ze laten u multitasken als de beste. Documenten bewerken als een professional. De HP
Spectre XT Pro ondersteunt u in alles.
Met een ingebouwde TPM (Trusted Platform Module) beveiligingschip, zorgt u dat alleen
geautoriseerde gebruikers toegang krijgen tot alles wat beveiligd wordt door TPM,
zoals data, e-mail en gebruikersgegevens – zonder extra beveiligingskaarten of
-sleutels.
HP Spectre XT Pro heeft een groot aantal poorten, wat u eerder zou verwachten bij een
topklasse laptop dan een Ultrabook™. Bijvoorbeeld HDMI-, Ethernet- en meerdere
USB-poorten. Hij is de ideale netwerker, die niet gehinderd wordt door zijn formaat.

Voor mensen die gezien willen worden. En
gehoord.

Dankzij ingebouwde Beats Audio™ en vier luidsprekers biedt de HP Spectre XT Pro het
beste, rijkste geluid in een pc. Klein formaat. Groots geluid.
Soms is een persoonlijk gesprek absoluut noodzakelijk. Met de HP TrueVision
HD-webcam2 laat u uw beste virtuele zelf zien, ook in omgevingen met weinig licht.

Alleen van HP.

Ook in schemerige ruimtes en tijdens nachtvluchten werkt u efficiënt. Op het backlit
standaard toetsenbord werkt u heel gemakkelijk. Backlit toetsenbord. Een slim idee.
Het wordt warmer. Daarom past HP CoolSense technologie automatisch de
temperatuur van de notebook aan het gebruik en de omgevingscondities aan. Hij blijft
koel. U werkt plezierig.

HP Spectre XT Pro Ultrabook™

HP raadt Windows aan.

Besturingssysteem

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 cores)

Chipset

Mobile Intel® HM76 Express

Geheugen

Tot 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Geheugenslots: Ingebouwd

Interne opslag

tot 128 GB mSATA solid-state schijf

Scherm

33,8-cm (13,3-inch) diagonaal HD LED BrightView (1366 x 768)

Video

Geïntegreerde Intel® HD Graphics 4000

Audio/Visueel

HP Beats Audio™; High-definition Beats luidsprekers; Geïntegreerde microfoon (array met twee microfoons); Hoofdtelefoon/microfoon combo-ingang

Ondersteuning voor
draadloos gebruik

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

Communicatie

Geïntegreerd RTL8111 (10/100/1000 NIC)

Uitbreidingsslots

Een 2-in-1 digitale medialezer

Poorten en connectoren

1 USB 3.0; 1 USB 2.0 opladen; 1 netvoeding; 1 RJ-45; 1 HDMI; 1 stereo hoofdtelefoon/microfoon comboconnector

Invoerapparaat

Standaard toetsenbord met volwaardige desktopfunctionaliteit, zoals bewerktoetsen, Ctrl- en Alt-toetsen links en rechts en functietoetsen; Backlit toetsenbord
Klikpad met beeldsensor en bewegingsondersteuning, aan/uitknop met LED-indicator, twee-weg scrollen, twee knoppen
Geïntegreerde HP TrueVision HD-webcam (internettoegang vereist)

Software

Microsoft® Office Starter (alleen Windows 7): beperkte functionaliteit, alleen Word en Excel®, met reclame. Geen PowerPoint®, geen Outlook®. Koop Office 2010 voor de volledige
software; HP Quick Launch; HP Support Assistant; HP CoolSense; Intel Wireless Display en muziek; Klaar voor Skype (internettoegang is vereist); Adobe® Flash Player (alleen Windows
7)

Beveiliging

Standaard: Oog voor veiligheidsslot; Ingebouwde 1.2 TPM-beveiligingschip; Optioneel: Veiligheidsslot (wordt apart verkocht) Computrace (moet apart worden aangeschaft,
abonnement is vereist)

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 1,42 kg

Voeding

65-Watt niet-Smart netadapter

Levensduur batterij

4-cels (45 Watt/uur): tot 8 uur

Garantie

1 jaar garantie (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op de primaire batterij

1 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB van de solid-state schijf is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
2 Internetaansluiting is vereist, maar niet inbegrepen.

Werk samen met HP Financial Services
Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.
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HP raadt Windows aan.

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP mobiele USB NLS dvd-rw-drive

De HP mobiele dvd/rw is een externe optische drive voor laptops of mini's die geen interne optische drive
bevatten. De externe drive is geschikt voor cd's/dvd's en ondersteunt lezen/schrijven. Hij wordt aangesloten
op de USB 2.0-poort van de computer en een netadapter is inbegrepen.
Bestelnr.: A2U57AA

HP luxe rolkoffer met 4 wielen

De HP Deluxe 4-wiel rolkoffer is een duurzame nylon koffer waarin u alles kunt meenemen wat u voor een
meerdaagse reis nodig heeft. Een buitenvak is verdeeld in secties om belangrijke dossiers en toebehoren
op te bergen. Het hoofdcompartiment van de koffer heeft gevoerde vakken die plaats bieden aan een
laptop tot 43,93 cm (17,3 inch) en extra kabels en snoeren. Het derde, grote compartiment biedt volop
ruimte voor kleding, schoenen en toiletartikelen. Een uitschuifbare handgreep klikt op twee handige
standen vast. De vier wielen zwenken en kunnen 360 graden draaien om te manoeuvreren en de koffer
rechtop of onder een hoek te transporteren.
Bestelnr.: XW576AA

HP scherm- en notebookstandaard

De perfecte thuisbasis voor zakenreizigers die voortdurend onderweg zijn: maak van uw HP Business
notebook een desktopoplossing met maximaal twee schermen (notebookscherm en een externe monitor).
De HP verstelbare schermstandaard met innovatieve verstelbare plank is geschikt voor een groot aantal
notebookformaten. Deze standaard is geschikt voor notebooks die op een dockingstation kunnen worden
aangesloten en notebooks zonder dockingconnector. Ingebouwde rollers in de voet maken het mogelijk de
standaard te draaien om uw werk nog gemakkelijker te delen. Een soepel bewegende schermstandaard
met twee scharnieren om verder in diepte en hoogte te verstellen of te kantelen voor maximaal comfort.
Bestelnr.: AW662AA

HP 65-Watt Smart reis-netadapter

Netadapters van HP leveren stroom voor uw notebook en laden tegelijkertijd de interne accu op. Deze
adapters voorzien uw notebook ook buiten kantoor of onderweg van stroom. De HP 65-Watt Slim Travel
Adapter is ideaal voor internationale reizigers of mensen die altijd onderweg zijn. De adapter is 40% dunner
dan de standaard 65-Watt adapter en bevat een handige USB-poort om andere accessoires op te laden
tijdens het werk. Vier internationale adaptersterkers zorgen dan de Slim Travel Adapter overal werken waar
u bent. Een stijlvolle beschermende draagtas houdt alles bij elkaar.
Bestelnr.: AU155AA

HP kabelslot met sleutel

Het HP kabelslot met sleutel is te gebruiken met industriestandaard ogen voor sloten van het type dat te
vinden is op een laptop, dockingstation, desktop pc, flat-panel monitor, printer of projector. Beveilig uw
waardevolle IT-hardware met dit slot dat bestaat uit een geharde 1,83-m stalen lange gegalvaniseerde
staalkabel met vinylcoating die rond een vast object kan worden gewonden en gemakkelijk bevestigd aan
het apparaat dat u wilt vastzetten. Het slot heeft een drukknopvergrendeling en een unieke sleutel (plus
een reservesleutel) om de kabel te ontgrendelen. Een smalle Velcro-strip is inbegrepen om de lengte van de
kabel aan te passen aan de plaats waar u deze gebruikt.
Bestelnr.: BV411AA

3 jaar onsite op de volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende
werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: HL510E
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