HP Spectre XT Pro Ultrabook™
Torne a sua primeira impressão uma dupla oportunidade. O HP Spectre XT Pro é o Ultrabook™ pensado para aqueles que
querem estilo sem sacrificar a substância. É leve. É fino. Pensado para onde quer que vá - do bar à sala de reuniões.

A HP recomenda o Windows.

Mais do que ar leve.

Com este design ultra fino todo em metal, o HP Spectre XT Pro parece inteligente. Tão
fino como 14,5 mm (.57 polegadas) e começando com apenas 1,39 kg (3,07 libras),
estará confiante ao saber que carrega menos e faz mais.

Design que atrai as atenções. Desempenho que
os surpreende.

Demos a este Ultrabook™ uma unidade de estado sólido e Tecnologia Rapid Start da
Intel® para que possa, apenas em segundos, arrancar para onde a sua inspiração o
levar. SSD de 128 GB1. Fiabilidade excecional. Pronto a funcionar em segundos. Pronto
logo quando você estiver pronto.
Com os mais recentes processadores de Terceira Geração da Intel®, tem toda a
velocidade de que precisa. Multi-tarefas como um louco. Edite documentos como um
profissional. O HP Spectre XT Pro não o irá atrasar.
Com um chip de segurança Trusted Platform Module (TPM) integrado, pode garantir
que apenas utilizadores autorizados podem aceder a algo que está protegido pelo TPM,
tal como dados, e-mail e credenciais do utilizador – sem ter cartões ou chaves de
segurança adicionais.
O HP Spectre XT Pro está cheio das portas que esperaria encontrar num portátil de
classe mundial, mas em vez disso encontram-se num Ultrabook™. Tal como HDMI,
Ethernet e múltiplas portas USB. Obtém a melhor máquina de trabalho em rede sem
comprometer o tamanho.

Para aqueles que querem ser vistos. E ouvidos.
Graças ao HP Beats Audio™ e aos quatro altifalantes integrados, o HP Spectre XT Pro
está pensado para oferecer o melhor e som mais rico disponível num PC. Tamanho
pequeno. Grande som.
Por vezes na vida, apenas uma conversa cara a cara resulta. A webcam HP TrueVision
HD2 irá dar a sua melhor imagem virtual, mesmo com pouca luz.

Apenas da HP.

Continue a trabalhar ou a jogar mesmo em salas com fraca iluminação ou em voos
noturnos. O teclado retroiluminado tem tamanho completo para que não comprometa
o conforto. Teclado com retroiluminação. Outra ideia brilhante.
A vida aquece. É por isso que a tecnologia HP CoolSense, ajusta automaticamente a
temperatura do seu notebook com base na utilização e condições. Ele mantem-se
fresco. Você mantem-se confortável.

HP Spectre XT Pro Ultrabook™

A HP recomenda o Windows.

Sistema operativo

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

Processador

Intel® Core™ i5-3317U (1.70 GHz, 3 MB L3 de cache, 2 núcleos)

Chipset

Mobile Intel® HM76 Express

Memória

Até 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Slots de memória: Clickpad integrado

Armazenamento Interno

até 128 GB SSD mSATA

Ecrã

LED HD BrightView (1366 x 768) de 33,8 cm (13.3") na diagonal

Gráficos

Placa gráfica Intel® HD 4000 integrada;

Áudio/Visual

HP Beats Audio™; Colunas High Definition Beats; Microfone integrado (sistema de microfone duplo); Ficha combo para auscultadores/microfone

Suporte para Comunicações
Sem Fios

Rede sem fios Intel Centrino Advanced-N 6235 802.11a/b/g/n (2x2) e Bluetooth 4.0 combo

Comunicações

Interface de rede RTL8111 (10/100/1000 NIC) integrada

Slots de Expansão

1 Leitor de Suportes Digitais 2 em 1

Portas e Ligações

1 USB 3.0; 1 USB 2.0 de carregamento; 1 alimentação CA; 1 RJ-45, 1 HDMI; 1 tomada combo estéreo para auscultadores/microfone

Dispositivo de Entrada

Disposição de teclas espaçosas com funções de teclado de secretária, tal como teclas de edição, teclas CTRL e ALT tanto à esquerda como à direita e teclas de função; Teclado com
retroiluminação
Com sensor de imagem de suporte de gesto, botão ligar/desligar com indicador LED, deslocamento em dois sentidos, dois botões de seleção
Câmara Web HP TrueVision HD integrada (requer acesso à internet)

Software

Microsoft® Office Starter (apenas Windows 7): apenas versões de funcionalidade reduzida do Word e Excel®, com publicidade. Sem PowerPoint® e Outlook®. Adquira o Office 2010
para utilizar o software com as funcionalidades integrais; HP Quick Launch; HP Support Assistant; HP CoolSense; Intel Wireless Display e Music; Preparado para Skype (requer acesso
à Internet); Adobe® Flash Player (apenas Windows 7)

Segurança

Padrão: Ranhura de cadeado de segurança; Chip de segurança TPM 1.2 incorporado; Opcional: Cadeado de segurança (vendido separadamente); Computrace (vendido em separado e
necessita da compra de uma subscrição)

Dimensões

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

Peso

A partir de 1,42 kg

Alimentação

Adaptador não inteligente de CA de 65 W

Duração da Bateria

4 células (45 Wh): até 8 horas

Garantia

1 ano de garantia limitada (atualizações disponíveis, vendidas separadamente), 1 ano de garantia para a bateria principal

1 1 GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 30 GB do SSD são reservados para software de recuperação do sistema.
2 Requer ligação à Internet, não incluída.

Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP
Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP para implementar tecnologias inovadoras essenciais para impulsionar o valor empresarial e a diferenciação competitiva. Mais
informações em www.hp.com/go/hpfs.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias
para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste
documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8. Este sistema pode necessitar de actualização e/ou hardware de aquisição em separado
para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows 8. Consulte http://windows.microsoft.com/pt-PT/ para mais informações. Bluetooth é uma marca comercial do
respetivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel, Core e Celeron são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel
Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.Saiba mais
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A HP recomenda o Windows.

Acessórios e serviços (não incluídos)
Unidade de DVD-RW NLS USB Móvel HP

O DVD RW móvel da HP oferece uma unidade óptica externa para acompanhar um portátil ou mini que não
possua uma unidade interna. A unidade externa fornece suporte de CD/DVD, assim como funcionalidade de
Leitura/Escrita. Liga-se ao computador através da porta USB 2.0 e é incluído um transformador CA.
Número do produto: A2U57AA

Mala de Transporte com 4 Rodas HP
Deluxe

A mala de transporte com 4 rodas HP Deluxe é uma mala em nylon duradoura concebida para transportar
tudo o que necessita para uma noite fora. Um compartimento exterior inclui secções divididas para
armazenar ficheiros importantes e o essencial para a empresa. O compartimento principal da mala inclui
bolsas almofadadas para um portátil até 17,3 polegadas (43,93 cm) e ainda cabos adicionais. O terceiro
compartimento de maiores dimensões fornece espaço suficiente para uma muda de roupa, calçado e
produtos pessoais. Uma pega retráctil bloqueia em duas alturas convenientes. As quatro rodas giram e
podem rodar 360 graus para melhorar a capacidade de manobra e permitir que a mala seja transportada
numa posição vertical ou inclinada.
Número do produto: XW576AA

Suporte para Monitor HP e Notebook

A base perfeita para o viajante empresarial em constante movimento - transforme o seu Notebook HP
Business numa solução de desktop que suporta até dois ecrãs (ecrã do notebook e ecrã externo). O design
adaptável do Suporte de Visualização Ajustável HP pode acomodar vários tamanhos de notebook com a
inovadora prateleira ajustável. Este suporte pode também acomodar notebooks que podem ser ligados a
uma estação de ancoragem e notebooks que não possuem uma ficha de ancoragem. Os rolos integrados na
base permitem-lhe rodar o suporte de forma a poder partilhar o seu trabalho mais facilmente. Um suporte
de visualização de dupla articulação e movimento suave permite um maior ajuste de profundidade, altura e
inclinação para máximo conforto.
Número do produto: AW662AA

Adaptador inteligente CA de viagem HP
65W

Adaptadores de energia CA da HP para o seu notebook carregam em simultâneo a bateria interna. Estes
adaptadores permitem-lhe carregar o seu notebook quando estiver fora do escritório ou na estrada. O
Adaptador Slim Travel HP 65W é perfeito para viajantes internacionais ou "road warriors" que estão sempre
em movimento. O adaptador é 40% mais fino que um adaptador de 65W normal e inclui uma conveniente
porta USB para carregar outros acessórios enquanto trabalha. Com quatro adaptadores internacionais, o
Slim Travel funciona onde quer que vá. Um estojo de protecção para levar consigo em estilo mantém tudo
junto.
Número do produto: AU155AA

Cadeado de cabo com chaveta HP

O Bloqueio de cabo com chave HP é concebido para ser utilizado com ranhuras de bloqueio padrão da
indústria, como o tipo encontrado num laptop, estação de ancoragem, PC desktop, visor de ecrã plano,
impressora ou projector. Proteja o seu valioso hardware de TI com este fecho que consiste num cabo com
1,83 m (6,00') de aço galvanizado de utilização em aviões, revestido a vinil, que se enrola à volta de
qualquer objecto fixo e se prende ao computador ou dispositivo que pretende trancar. O fecho possui um
mecanismo de bloqueio por botão e uma chave única (incluindo uma chave sobresselente) para destrancar
o cabo. Está incluída também uma pequena correia de Velcro para ajudar a gerir ou ajustar o comprimento
do cabo quando o colocar e utilizar.
Número do produto: BV411AA

3 anos, dia útil seguinte, no local

Durante 3 anos, terá a reparação do seu computador no local, no dia útil seguinte por parte de um técnico
qualificado da HP, se a questão não puder ser resolvida remotamente
Número do produto: HL510E
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