HP Spectre XT Pro Ultrabook™
Gjør et solid førsteinntrykk. HP Spectre XT Pro er en Ultrabook™ som er laget for dem som ønsker stil uten å ofre substans. Den
er glatt. Den er tynn. Den er konstruert for alle steder du drar – fra bistroen til styrerommet.

HP anbefaler Windows.

Mer enn bare en lettvekter.

Med den svært tynne designen i metall ser HP Spectre XT Pro smart ut. Den er ikke mer
enn 14,5 mm (0,57") tykk og har en startvekt på bare 1,39 kg (3,07 pund), så du kan
være trygg på at du kan bære mindre og gjøre mer.

Design som vekker oppmerksomhet. Ytelse
som overrasker dem.

Vi ga denne Ultrabook™ en SSD-stasjon og Intel® Rapid Start-teknologi slik at du kan
komme i gang på sekunder når inspirasjonen slår til. 128 GB SSD1. Fremragende
pålitelighet. Klar på sekunder. Klar når du er det.
Med de nyeste Intel® tredje generasjons prosessorer har du all hastigheten du trenger.
Kjør flere oppgaver. Rediger dokumenter som en profesjonell. HP Spectre XT Pro holder
deg ikke igjen.
Med en innebygd TPM (Trusted Platform Module) sikkerhetsbrikke kan du sikre at det
bare er autoriserte brukere som får tilgang til alt som er beskyttet av TPM, som data,
e-post og brukerlegitimasjon – uten at du må holde deg med ekstra sikkerhetskort eller
-nøkler.
HP Spectre XT Pro har alle portene du ville forvente på en bærbar PC i verdensklasse,
men på en Ultrabook™. Som HDMI, Ethernet, og flere USB-porter. Du får den ultimate
nettverksmaskinen uten at det går på bekostning av størrelse.

For dem som vil bli sett. Og hørt.

Takket være innebygd HP Beats Audio™ og fire høyttalere er HP Spectre XT Pro
konstruert for den beste og rikeste lyden som er tilgjengelig på en PC. Liten størrelse.
Stor lyd.
Enkelte ganger er det bare samtaler ansikt til ansikt som holder. HP TrueVision
HD-webkameraet2 får frem ditt beste virtuelle jeg selv i dårlig lys.

Bare fra HP.

Fortsett å arbeide eller spille selv i rom med dårlig lys eller på nattflyvninger. Det
bakbelyste tastaturet er i full størrelse slik at du ikke går glipp av komforten. Bakbelyst
tastatur. Enda en strålende idé.
Livet blir varmt. Det er grunnen til at det finnes HP CoolSense-teknologi, som
automatisk justerer den bærbare PCens temperatur basert på bruk og forhold. Den
forblir kjølig. Du forblir komfortabel.
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Operativsystem

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

Prosessor

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

Brikkesett

Mobile Intel® HM76 Express

Minne

Inntil 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Minnespor: Innebygd

Internt lager

inntil 128 GB mSATA Solid State Drive

Skjerm

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

Grafikk

Integrert Intel® HD Graphics 4000

Lyd/bilde

HP Beats Audio™; High Definition Beats-høyttalere; Integrert mikrofon (dobbeltmikrofonarray); Kombinert kontakt for hodetelefoner/mikrofon

Trådløsstøtte

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

Kommunikasjon

Integrert RTL8111 (10/100/1000 NIC)

Utvidelsesspor

1 2-i-1 digital medieleser

Porter og kontakter

1 USB 3.0; 1 USB 2.0 med lading; 1 vekselstrøm; 1 RJ-45; 1 HDMI; 1 kombinert stereohodetelefon-/mikrofonkontakt

Innenhet

Tastaturoppsett med full tastavstand og funksjoner som stasjonært, for eksempel redigeringstaster, både venstre og høyre Ctrl- og Alt-taster, og funksjonstaster; Bakbelyst tastatur
Klikkepute med bildesensor som støtter håndbevegelser, på/av-knapp med LED-indikator, toveis rulling, to valgknapper
Integrert HP TrueVision HD-webkamera (Internett-tilgang kreves)

Programvare

Microsoft® Office Starter (bare Windows 7): Bare Word og Excel® med redusert funksjonalitet og reklame. Ikke PowerPoint® eller Outlook®. Kjøp Office 2010 for å bruke programvaren
med alle funksjoner; HP Quick Launch; HP Support Assistant; HP CoolSense; Intel Wireless Display og Music; Skype-klar (Internett-tilgang kreves); Adobe® Flash Player (bare Windows
7)

Sikkerhet

Standard: Feste for sikkerhetslås; TPM 1.2 innebygd sikkerhetsbrikke; Tillegg: Sikkerhetslås (selges separat); Computrace (selges separat og krever kjøp av abonnement)

Mål

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

Vekt

Starter på 1,42 kg

Strøm

65 W ikke-smart strømadapter

Batteritid

4-cellers (45 Wh): opptil 8 timer

Garanti

1 års begrenset garanti (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri

1 1 GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB av SSD-stasjonen er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
2 Internett-tilgang er påkrevd og ikke inkludert.

Ta kontakt med HP Financial Services
Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Mobile USB NLS DVD-RW-stasjon

HP mobil DVD RW-stasjon sørger for en ekstern optisk stasjon til en bærbar PC eller Mini-enhet som ikke
har noen intern stasjon. Den eksterne stasjonen har CD/DVD-støtte i tillegg til lese/skrivefunksjonalitet. Den
kobles til datamaskinen via USB 2.0-porten, og en strømadapter er inkludert.
Produktnummer: A2U57AA

HP Deluxe veske med 4 hjul

HP Deluxe 4 trilleveske er en holdbar nylonveske som er utformet for å kunne oppbevare alt du trenger på
en kort reise. Et rom på utsiden er inndelt i seksjoner for oppbevaring av viktige filer og utstyr. Veskens
hovedrom har polstrede lommer som har plass for en bærbar PC på opptil 17,3 tommer (43,93 cm), pluss
ekstra kabler og ledninger. Det tredje og store rommet har massevis av plass for klesskift, sko og
toalettartikler. Et uttrekkbart håndtak kan låses i to praktiske høyder. De fire hjulene svinger og kan roteres
360 grader for enklere manøvrering og for at vesken kan transporteres både skråstilt og opprett.
Produktnummer: XW576AA

HP stativ for bærbar PC og skjerm

Den perfekte hjemmebasen for forretningsbrukere som konstant er på reise - gjør om din bærbare
kontor-PC til en stasjonær løsning som støtter opptil to skjermer (skjermen på den bærbare pluss ekstern
skjerm). Designen gjør at HP justerbart stativ kan tilpasses en rekke størrelser på bærbare PCer ved hjelp av
den innovative, justerbare hyllen. Dette stativet har også plass for bærbare PCer som kan kobles til en
forankringsstasjon, og bærbare som ikke har forankringskontakt. Integrerte valser i foten lar deg rotere
stativet slik at du enklere kan dele arbeidet ditt med andre. Et dobbelhengslet, lettbevegelig visningsstativ
gir mulighet til større justering av dybde, høyde og vinkel og med det oppnå maksimal komfort.
Produktnummer: AW662AA

HP 65 W Smart reiseadapter

Vekselstrømsadaptere fra HP leverer strøm til den bærbare PCen og lader det interne batteriet samtidig.
Disse adapterne gir deg mulighet til å få strøm til den bærbare PCen når du er ute fra kontoret eller på reise.
HP 65 W tynn reiseadapter er perfekt for reisende eller "landeveiskrigere" som alltid er på farten. Adapteren
er 40 % tynnere enn standard 65 W adapter, og har en praktisk USB-port for lading av annet tilbehør mens
du arbeider. Fire internasjonale adapterplugger sørger for at din tynne reiseadapter virker overalt. En stilig
beskyttende bæreveske holder alt samlet.
Produktnummer: AU155AA

HP nøklet kabellås

HPs kabellås med nøkkel er konstruert for bruk i industristandard låsespor av den typen som finnes på
bærebare og stasjonære PCer, forankringsstasjoner, flatskjermer, skrivere og projektorer. Sikre verdifullt
IT-utstyr med denne låsen som består av en 1,83 m lang vinylbelagt, galvanisert stålkabel av flykvalitet
som kan legges rundt et hvilket som helst fast objekt og festes til datamaskinen eller enheten du vil
beskytte. Låsen har en låsemekanisme med trykknapp og en unik nøkkel (og en reservenøkkel) til å låse
opp kabelen. En liten borrelåsstropp er også inkludert som en hjelp til å ordne eller justere lengden på
kabelen når den tas i bruk.
Produktnummer: BV411AA

3 år, neste virkedag på stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker,
hvis problemet ikke kan løses eksternt
Produktnummer: HL510E
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