Ultrabook™ HP Spectre XT Pro
Urobte dojem na prvý pohľad. HP Spectre XT Pro je Ultrabook™ určený pre všetkých, ktorí chcú štýl, ale nie na úkor podstaty. Je
elegantný. Tenký. Navrhnutý na používanie v každom prostredí – v kaviarni aj zasadačke.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Je neprehliadnuteľný.

Vďaka ultratenkému celokovovému dizajnu vyzerá ultrabook HP Spectre XT Pro
jednoducho skvelo. Keďže je tenký len 14,5 mm a váži iba 1,39 kg, neprehliadnete, že
nosíte so sebou menej, ale urobíte viac.

Dizajn priťahujúci pozornosť. Výkon, ktorý vás
príjemne prekvapí.

Vďaka jednotke SSD a technológii Intel® Rapid Start sa tento Ultrabook™ naštartuje za
niekoľko sekúnd vždy, keď dostanete skvelý nápad. 128 GB SSD SSD1. Výnimočne
spoľahlivý. Pripravený za niekoľko sekúnd. Pripravený s vami.
S najnovšími procesormi Intel® tretej generácie získate rýchlosť, ktorú potrebujete.
Vykonávajte bez problémov viacero úloh naraz. Upravujte dokumenty ako profesionál.
Ultrabook HP Spectre XT Pro vám nebude na príťaž.
Pomocou zabudovaného bezpečnostného čipu Trusted Platform Module (TPM)
sprístupníte vybraný obsah (údaje, e-maily a oprávnenia používateľov) len pre
autorizovaných používateľov, a to bez používania ďalších bezpečnostných kariet alebo
kľúčov.
HP Spectre XT Pro obsahuje porty, ktoré by ste očakávali na laptopoch svetovej triedy,
hoci ide o Ultrabook™. Napríklad HDMI, Ethernet a rôzne USB porty. Získate zariadenie,
v ktorom veľkosť nie je na úkor špičkových možností pripojenia.

Pre všetkých, ktorí chcú vyčnievať z davu. Aj
zvukom.

Ultrabook HP Spectre XT Pro je vďaka vstavanej technológii HP Beats Audio™ a štyrom
reproduktorom navrhnutý tak, aby bol tým najlepšie znejúcim a najbohatším zvukovým
systémom dostupným na PC. Malá veľkosť. Silný zvuk.
Niekedy pomôže len rozhovor zoči voči. Webová kamera HP TrueVision HD2 vás
virtuálne zobrazí v tom najlepšom svetle, aj keď ste v šere.

Iba od HP.

Pracujte alebo sa zabávajte aj v miestnostiach s tlmeným osvetlením alebo počas
nočných letov. Podsvietená klávesnica má úplnú veľkosť, takže je dokonale pohodlná.
Podsvietená klávesnica. Ďalší skvelý nápad.
Horí vám práca pod rukami? Žiadny problém. Technológia HP CoolSense automaticky
upravuje teplotu notebooku podľa používania a podmienok. Zostáva chladný. A vám je
príjemnejšie.

Ultrabook™ HP Spectre XT Pro

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Operačný systém

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

Procesor

Intel® Core™ i5-3317U (1,70 GHz, vyrovnávacia pamäť L3 3 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Mobile Intel® HM76 Express

Pamäť

Maximálne 4 GB 1 600 MHz DDR3L SDRAM
Pamäťové sloty: Zabudované

Vnútorná pamäť

maximálne 128 GB Jednotka mSATA SSD

Obrazovka

BrightView s rozlíšením HD (1 366 x 768), LED a uhlopriečkou 33,8 cm (13,3 palca)

Grafika

Integrovaná grafická karta Intel® HD Graphics 4000

Audio/Vizuálne

HP Beats Audio™; reproduktory High Definition Beats; integrovaný mikrofón (sústava dvoch mikrofónov); kombinovaný konektor na slúchadlá/mikrofón

Podpora pre bezdrôtové
technológie

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

Možnosti komunikácie

Integrovaná sieťová karta RTL8111 (10/100/1000 NIC)

Rozširujúce sloty

1 čítačka digitálnych médií 2 v 1

Porty a konektory

1 USB 3.0; 1 USB 2.0 na nabíjanie; 1 konektor napájania; 1 RJ-45; 1 HDMI; 1 kombinovaný konektor na stereoslúchadlá/mikrofón

Vstupná jednotka

Klávesnica s plným rozstupom klávesov a funkciami klávesnice stolného počítača, ako napríklad klávesy na úpravu, ovládacie klávesy na pravej aj ľavej strane a funkčné klávesy;
podsvietená klávesnica
Clickpad s obrazovým snímačom s podporou gest, tlačidlom zapnutia a vypnutia, indikátorom LED, posúvaním dvomi smermi a dvomi tlačidlami výberu
Integrovaná webová kamera HP TrueVision HD (vyžaduje sa prístup na internet)

Softvér

Microsoft® Office Starter (iba pre Windows 7): iba obmedzené funkcie programov Word a Excel®, s reklamou. Bez programov PowerPoint® a Outlook®. Zakúpte si balík Office 2010,
aby ste mohli používať softvér s úplnou funkčnosťou; HP Quick Launch; podporný asistent HP; HP CoolSense; Intel Wireless Display and Music; pripravené na Skype (vyžaduje sa
prístup na internet); prehrávač Adobe® Flash Player (iba pre Windows 7)

Zabezpečenie

Štandardne: zásuvka na bezpečnostný zámok; vstavaný bezpečnostný čip TPM 1.2; voliteľne: bezpečnostný zámok (predáva sa osobitne); Computrace (predáva sa samostatne a
vyžaduje sa zakúpenie predplatného)

Rozmery

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

Hmotnosť

Od 1,42 kg

Zdroj

Štandardný napájací adaptér 65 W

Životnosť batérie

4-článková (45 Wh): až 8 hodín

Záruka

1-ročná obmedzená záruka (dostupné rozšírenia, predávané osobitne), 1-ročná záruka na primárnu batériu

1 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Pre softvér na obnovu systému po havárii je rezervovaných až 30 GB miesta na jednotke SSD.
2 Vyžaduje sa internetové pripojenie, ktoré nie je súčasťou dodávky.

Zoznámte sa so službou HP Financial Services
Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie
informácie nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.
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Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať
aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Bluetooth je ochrannou známkou svojho majiteľa a
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Mobilná USB NLS DVD-RW mechanika
HP

Mobilná DVD RW jednotka HP poskytuje externé riešenie optickej mechaniky pre doplnenie laptopu alebo
mini notebooku, ktorý nemá internú jednotku. Externá jednotka poskytuje podporu diskov CD/DVD a tiež
funkcionalitu čítania/zápisu. Pripája sa k počítaču cez port USB 2.0 a súčasťou je aj sieťový AC adaptér.
Číslo produktu: A2U57AA

HP Deluxe 4 puzdro na kolieskach

HP Deluxe 4 Wheel Roller je trvácne nylónové puzdro navrhnuté na prenášanie všetkého, čo potrebujete pri
celovečernom cestovaní. Vonkajší priestor obsahuje rozdelené sekcie pre skladovanie dôležitých fasciklov a
obchodných nevyhnutností. Hlavný priestor puzdra obsahuje vrecká s vypchávkami, do ktorých je možné
vložiť laptop až do veľkosti 17,3-palcov (43,93 cm) a príslušné káble a šnúry. Tretia, zväčšená priehradka
poskytuje množstvo priestoru pre náhradné odevy, topánky a osobné toaletné potreby. Sťahovacie
rukoväte je možné uchytiť v dvoch pohodlných výškach. Štyri otočné kolieska je možné otáčať o 360
stupňov pre zlepšenie ovládania a umožňujú zmeniť sklon alebo presunúť tašku do kolmej polohy.
Číslo produktu: XW576AA

Stojan pre notebook a monitor HP

Perfektná domáca základňa pre podnikových cestovateľov, ktorí sú stále na cestách - premení váš pracovný
notebook HP na stolné riešenie s podporou dvoch displejov (displej notebooku plus externý displej).
Prispôsobivý dizajn nastaviteľného stojana monitora HP dokáže pojať množstvo rozmerov notebookov s
novátorskou nastaviteľnou poličkou. Tento stojan sa tiež dokáže prispôsobiť prenosným počítačom, ktoré
môžu byť pripojené k dokovacej stanici a notebookom, ktoré nemajú dokovací konektor. Integrované
základné valce vám umožnia otáčať stojan, takže môžete jednoduchšie zdieľať svoju prácu. Dvojkĺbový
stojan s hladkým pohybom monitora umožňuje širšie nastavenie hĺbky, výšky a sklonu pre maximálne
pohodlie.
Číslo produktu: AW662AA

Malý cestovný adaptér AC HP, 65 W

Sieťové adaptéry od spoločnosti HP napájajú váš prenosný počítač a zároveň nabíjajú internú batériu. Tieto
adaptéry vám poskytujú možnosť napájať prenosný počítač, keď ste mimo kancelárie alebo na cestách.
Tenký cestovný adaptér HP 65W je perfektný pre medzinárodných cestovateľov alebo „brázdičov ciest“, ktorí
sú stále v pohybe. Adaptér je o 40% tenší ako štandardný 65W adaptér a zahŕňa štandardný USB port pre
nabíjanie iného príslušenstva počas práce. Štyri medzinárodné zástrčky adaptéra vás udržiavajú v istote, že
váš tenký cestovný adaptér pracuje kdekoľvek ste. Štýlové ochranné puzdro udržiava všetko pokope.
Číslo produktu: AU155AA

Lankový zámok HP

Káblový zámok HP Keyed je navrhnutý na používanie so štandardnými otvormi na zámky, ktoré sú
používané na notebookoch, dokovacích staniciach, stolných počítačoch, plochých zobrazovacích paneloch,
tlačiarňach alebo projektoroch. Chráňte svoj cenný IT hardvér s týmto zámkom, ktorý pozostáva z 6,00’
(1,83 m) vinylovým, galvanizovaným káblom z leteckej ocele, ktorý sa dá umiestniť okolo akéhokoľvek
bezpečného objektu a potom sa pripája k počítaču alebo zariadeniu, ktoré chcete zamknúť. Zámok obsahuje
uzamykací mechanizmus stláčacieho tlačidla a unikátny kľúč (dodáva sa aj náhradný kľúč) na odomknutie
kábla. Dodáva sa tiež malý remienok so suchým zipsom, ktorý pomáha spravovať alebo nastavovať dĺžku
kábla podľa umiestnenia a používania.
Číslo produktu: BV411AA

3-ročná záruka, nasledujúci pracovný
deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov
Číslo produktu: HL510E
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