Notebook HP Spectre XT Pro Ultrabook™
Zadbaj o swoje pierwsze wrażenie. HP Spectre XT Pro to Ultrabook™ stworzony z myślą o tych, którzy pragną elegancji, lecz nie
chcą poświęcać wydajności. Elegancki. Cienki. Sprawdza się w każdym otoczeniu – od kawiarni po salę posiedzeń.

HP zaleca system Windows.

Coś więcej niż tylko lekkość.

Dzięki niezwykle cienkiej, metalowej konstrukcji HP Spectre XT Pro wygląda elegancko.
Przy grubości 14,5 mm (0,57 cala) i wadze podstawowej 1,39 kg (3,07 funta) masz
pewność, że możesz nosić mniej, lecz zrobić więcej.

Styl przykuwający uwagę Zaskakująca
wydajność.

Wyposażyliśmy ten Ultrabook™ w dysk półprzewodnikowy SSD i technologię Intel®
Rapid Start, umożliwiające uruchomienie komputera w ciągu kilku sekund, gdy tylko
pojawi się natchnienie. Dysk SSD 128 GB 1. Wyjątkowa niezawodność. Gotowość w ciągu
kilku sekund. Natychmiastowa gotowość do pracy.
Najnowsze procesory Intel® trzeciej generacji zapewniają wymagany poziom szybkości.
Rzuć się w wir działania wielozadaniowego. Edytuj dokumenty jak zawodowiec. HP
Spectre XT Pro nie będzie Cię ograniczać.
Dzięki wbudowanemu układowi scalonemu Trusted Platform Module (TPM) tylko
uprawnieni użytkownicy mają dostęp do wszystkich informacji zabezpieczonych przez
TPM, takich jak dane, wiadomości e-mail czy dane uwierzytelniające użytkowników —
bez potrzeby używania dodatkowych kart lub kluczy zabezpieczeń.
HP Spectre XT Pro jest wyposażony w porty, których można oczekiwać od najwyższej
jakości laptopów, a nie komputerów Ultrabook™. Takie jak HDMI, Ethernet i kilka portów
USB. Użytkownik otrzymuje wszechstronne urządzenie do pracy w sieci z zachowaniem
niewielkich rozmiarów.

Dla osób, które chcą być zauważane. I
słyszane.

Dzięki wbudowanemu systemowi HP Beats Audio™ i czterem głośnikom HP Spectre XT
Pro zapewnia najwyższej jakości dźwięk o najbogatszym brzmieniu. Niewielkie
wymiary. Imponujące brzmienie.
Czasami w życiu konieczna jest rozmowa twarzą w twarz. Kamera internetowa HP
TrueVision HD 2 sprawi, że wyjdziesz jak najlepiej nawet przy słabym oświetleniu.

Tylko z HP.

Pracować lub grać można sprawnie nawet w słabo oświetlonych pomieszczeniach
konferencyjnych i zaciemnionych samolotach. Podświetlana klawiatura jest
pełnowymiarowa, nie trzeba więc iść na kompromis pod względem wygody.
Podświetlana klawiatura. Jeszcze jeden błyskotliwy pomysł.
Temperatura rośnie. Dlatego istnieje technologia HP CoolSense, która automatycznie
dostosowuje temperaturę komputera przenośnego na podstawie użytkowania i
warunków otoczenia. Komputer pozostaje chłodny. Zapewniając wygodę użytkownika.
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HP zaleca system Windows.

System operacyjny

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

Procesor

Intel® Core™ i5-3317U (1,70 GHz, 3 MB pamięci podr. L3, 2 rdzenie)

Zestaw układów

Mobile Intel® HM76 Express

Pamięć

Maksymalnie 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Gniazda pamięci: Wbudowane

Wewnętrzna pamięć masowa

maksymalnie 128 GB Napęd Solid State mSATA

Wyświetlacz

Ekran o przekątnej 33,8 cm (13,3") LED HD z technologią BrightView (1366 x 768)

Grafika

Zintegrowana karta graficzna Intel® HD Graphics 4000;

Audiowizualny

System HP Beats Audio™; Głośniki High Definition Beats; Wbudowany mikrofon (zespół dwóch mikrofonów); Połączone gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe;

Obsługa komunikacji
bezprzewodowej

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

Komunikacja

Zintegrowana karta sieciowa RTL8111 (10/100/1000 NIC)

Gniazda rozszerzeń

Czytnik nośników cyfrowych 2 w 1

Porty i złącza

1 port USB 3.0; 1 port USB 2.0 (ładowanie); 1 gniazdo zasilania; 1 port RJ-45; 1 port HDMI; 1 połączone gniazdo słuchawkowe stereo/mikrofonowe

Urządzenie wejściowe

Pełen układ klawiszy z funkcjami klawiatury tradycyjnej takimi jak klawisze edycji, lewy i prawy klawisz Ctrl oraz klawisze funkcyjne; Podświetlana klawiatura
Tabliczka dotykowa z czujnikiem sterowania gestami, wyłącznikiem z podświetleniem LED, przewijaniem dwukierunkowym i dwoma przyciskami wyboru
Wbudowana kamera internetowa HP TrueVision HD (wymagany jest dostęp do Internetu)

Oprogramowanie

Microsoft® Office Starter (tylko z systemem Windows 7): niepełne wersje programów Word i Excel® z reklamami. Bez PowerPoint® i Outlook®. Kup pakiet Office 2010, aby uzyskać
dostęp do wszystkich funkcji. HP Quick Launch; HP Support Assistant; HP CoolSense; Intel Wireless Display and Music; Gotowość do obsługi Skype (wymagany jest dostęp do
Internetu); Adobe® Flash Player (tylko z systemem Windows 7)

Bezpieczeństwo

Standardowo: Gniazdo blokady zabezpieczającej; Wbudowany układ zabezpieczający TPM 1.2; Opcjonalnie: Blokada bezpieczeństwa (sprzedawana osobno); Oprogramowanie
Computrace (sprzedawane oddzielnie, wymaga zakupu subskrypcji)

Wymiary

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

Waga

Od 1,42 kg

Zasilanie

Zwykły zasilacz 65 W

Czas życia baterii

4-ogniwowy akumulator (45 godz. pracy): do 8 godz.

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja (dostępne rozszerzenia sprzedawane oddzielnie), roczna gwarancja na akumulator podstawowy

1 1 GB = 1 miliard bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Maksymalnie 30 GB miejsca na dysku półprzewodnikowym (SSD) zarezerwowano na oprogramowanie do odzyskiwania systemu.
2 Wymaga połączenia internetowego (brak w zestawie).

Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP
Pełne zaangażowanie dzięki usługom finansowym HP ułatwia wdrażanie innowacyjnych technologii w celu zwiększenia wartości biznesowej i zapewnienia przewagi nad konkurencją.
Więcej informacji pod adresem na www.hp.com/go/hpfs.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być
interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
W niektórych edycjach Windows 8 niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może wymagać
uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://windows.microsoft.com/pl-PL/. Bluetooth jest znakiem
towarowym swojego właściciela, używanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Intel, Celeron i Core są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich
firm.Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/notebooks
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HP zaleca system Windows.

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Napęd HP Mobile USB NLS DVD-RW

Dysk HP DVD RW Mobile to zewnętrzny dodatkowy dysk optyczny do laptopa lub małego komputera
biurkowego bez wewnętrznego dysku. Zewnętrzny dysk obsługuje płyty CD/DVD, zapewnia również
możliwość odczytu i zapisu oraz funkcję LightScribe. Jest podłączany do komputera przez port USB 2.0, a
zasilacz znajduje się w zestawie.
Numer produktu: A2U57AA

3 lata, serwis w następnym dniu
roboczym, w miejscu instalacji

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na
miejsce w następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP
Numer produktu: HL510E
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