Prenosnik HP Spectre XT Pro Ultrabook™
Naj vaš prvi vtis jemlje dah. HP Spectre XT Pro je Ultrabook™, zasnovan za tiste, ki hočejo stil, ne da bi pri tem trpel slog.
Privlačen je. Tanek. Z njim greste lahko kamor koli – v bistro ali pa v sejno sobo.

HP priporoča Windows.

Še lažji kot peresce.

Po zaslugi izredno tanke, kovinske zasnove je the HP Spectre XT Pro videti elegantno. Z
debelino 14,5 mm (.57 in) in težo najmanj 1,39 kg (3,07 lb) boste nosili manj v zavesti,
da lahko naredite več.

Slog, ki privablja poglede. Delovanje, ki jh
preseneti.

Prenosniku Ultrabook™ smo vgradili negibljiv disk in tehnologijo Intel® Rapid Start
Technology. Tako lahko začnete v nekaj sekundah, kadar koli vas prevzame navdih.
Izberite 128 GB SSD1. Izjemna zanesljivost. Pripravljenost v nekaj sekundah. Pripravljen,
kadar ste pripravljeni vi.
Z najnovejšimi procesorji Intel® tretje generacije lahko dosežete vso hitrost, ki jo
potrebujete. Noro obvladujte več opravil hkrati. Urejajte dokumente kot profesionalci.
HP Spectre XT Pro vas ne bo omejeval.
Na voljo z vgrajenim varnostnim čipom TPM; informacije v e-pošti in na negibljivem
disku so dodatno zavarovane. Zaupni podatki ostanejo zaupni. Brez vdorov. Brez skrbi.
HP Spectre XT Pro je poln priključkov, ki bi jih pričakovali na vrhunskem prenosniku, ne
pa na prenosniku Ultrabook™! Tu so npr. priključki HDMI, Ethernet in več vrat USB.
Naprava, popolna za uporabo interneta, kar pa ne vpliva na njeno velikost.

Za tiste, ki želijo, da se jih opazi. In sliši.

Po zaslugi funkcije Beats Audio™ in štirih zvočnikov je računalnik HP SPECTRE XT kot
naročen za najboljšo zvočno izkušnjo, ki je na voljo v računalnikih. Majhna velikost.
Zmogljiv zvok.
Včasih v življenju ne gre brez pogovora iz oči v oči. Spletna kamera TrueVision HD 2 vas
bo prikazala v najboljši virtualni podobi tudi pri slabši osvetlitvi.

Samo pri podjetju HP.

Nadaljujte z delom ali igro tudi v slabo osvetljenih sobah ali med nočnimi poleti. Za
popolno udobje je osvetljena tipkovnica polne velikosti. Osvetljena tipkovnica. Še ena
pametna ideja.
V življenju postane vroče. Zato je tu tehnologija HP CoolSense, ki samodejno prilagaja
temperaturo vašega prenosnika glede na uporabo in razmere. Tako se ne pregreje.
Udobje ostane.

Prenosnik HP Spectre XT Pro Ultrabook™

Operacijski sistem

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

Procesor

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

Nabor vezij

Mobile Intel® HM76 Express

Pomnilnik

Največ 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Pomnilniške reže: Vgrajen

Notranji pomnilnik

največ 128 GB Negibljivi disk mSATA

Prikaz

dolžina diagonale 33,8 cm (13.3") LED HD BrightView (1366 x 768)

Grafika

Vgrajena grafična kartica Intel® HD Graphics 4000

Avdio/vizualno

HP Beats Audio™; zvočnika High Definition Beats; Vgrajen mikrofon (dvojni mikrofon); kombinirani priključek za slušalke/mikrofon;

HP priporoča Windows.

Podpora za brezžična omrežja Kombinirani priključek Intel Centrino Advanced-N 6235 802.11a/b/g/n (2x2) in Bluetooth 4.0
Komunikacije

Vgrajeni vmesnik RTL8111 (10/100/1000 NIC)

Razširitvene reže

1 bralnik digitalnih nosilcev podatkov 2-v-1

Vrata in priključki

1 vrata USB 3.0; 1 priključek USB 2.0; 1 napajalni priključek za izmenično napetost; 1 RJ-45; 1 HDMI; 1 kombinirani priključek za stereo slušalke/mikrofon

Vhodna naprava

Popoln nabor gumbov s funkcijami namizne tipkovnice: tipke za urejanje, leva in desna gumba ctrl in alt ter funkcijske tipke; Osvetljena tipkovnica
Sledilna ploščica s podporo za gibe, gumb za vklop/izklop z indikatorjem LED, dvosmerno pomikanje, dva izbirna gumba
Vgrajena spletna kamera HP TrueVision HD (potrebna je povezava z internetom)

Programska oprema

Microsoft® Office Starter: samo Word in Excel® z manj funkcijami, z oglaševanjem. PowerPoint® in Outlook® nista priložena. Če želite uporabljati programsko opremo z vsemi
funkcijami, lahko kupite zbirko Office 2010; HP Quick Launch; HP Support Assistant; HP CoolSense; funkciji Intel Wireless Display in Glasba; Adobe® Flash Player

Varnost

Standardno: Reža za varnostno ključavnico; vdelan varnostni čip TPM 1.2; Izbirno: Varnostna ključavnica (naprodaj posebej); Computrace (naprodaj posebej; potrebna je tudi
naročnina)

Mere

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

Teža

Že od 1,42 kg

Napajanje

Nepametni vmesnik za izmenično napetost 65 W

Življenjska doba baterije

4-celični (45 Wh): do 8 ur

Garancija

HP-jeve storitve ponujajo enoletno garancijo (za doplačilo so na voljo nadgradnje), enoletno omejeno garancijo za primarni akumulator

1 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Do 30 GB negibljivega diska je rezerviranega za programsko opremo za obnovitev sistema.
2 Potreben je dostop do interneta, ki ni vključen.

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve
izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 7 sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. V vseh izdajah
operacijskega sistema Windows 7 niso na voljo vse funkcije. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/windows7/products/home.
Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Microsoft in Windows sta blagovni znamki skupine podjetij
Microsoft. Intel, Celeron in Core so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah.Več informacij na

www.hp.eu/notebooks
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Prenosnik HP Spectre XT Pro Ultrabook™

HP priporoča Windows.

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Pogon HP Mobile USB NLS DVD-RW

HP Mobile DVD RW priskrbi zunanji optični pogon za prenosni računalnik ali ministolp, ki nima notranjega
pogona. Zunanji pogon omogoča podporo CD/DVD in funkcijo branja/zapisovanja. Z računalnikom je
povezan prek vrat USB 2.0 in priložen je napajalnik za izmenično napetost.
Številka izdelka: A2U57AA

Torba s 4 kolesci HP Deluxe

Torbica HP Deluxe 4 Wheel Roller je vzdržljiva torbica iz najlona, oblikovana za prenašanje vsega, kar
potrebujete za nočno pot. Zunanji predel je deljen, tako da lahko vanj shranite pomembne datoteke in
ključne poslovne pripomočke. Glavni prostor torbice ima podložene žepe, kamor lahko spravite prenosni
računalnik velikosti do 43,93 cm (17,3 palca) ter dodatne kable in žice. Tretji, velik predel ponuja veliko
prostora za obleke, čevlje in higienske potrebščine. Zložljiv ročaj lahko zaklenete v dveh udobnih višinah. Štiri
kolesa se obračajo, zavrtijo se lahko za 360 stopinj, kar izboljšuje premikanje in omogoča prevoz torbice v
nagnjenem ali pokončnem položaju.
Številka izdelka: XW576AA

Stojalo za zaslon in prenosnik HP

Odlična rešitev v obliki domačega stojala, ki je kot nalašč za poslovneža na poti – pretvorite svoj poslovni
prenosni računalnik HP v namizni računalnik, ki podpira uporabo do dveh zaslonov (zaslona prenosnega
računalnika in zunanjega zaslona). Prilagodljiva oblika stojala za zaslon HP omogoča namestitev
prenosnega računalnika številnih velikosti z inovativno prilagodljivo polico. Na stojalo lahko namestite tudi
prenosni računalnik, na katerega lahko priključite združitveno postajo, ali prenosni računalnik brez priključka
za združitveno postajo. Vgrajena kolesca omogočajo obračanje stojala, tako da lahko preprosto pokažete
svoje delo. Stojalo za zaslon z dvojnim tečajem omogoča neovirano obračanje z učinkovitejšim
prilagajanjem globine, višine in nagiba za kar največje udobje.
Številka izdelka: AW662AA

Pametni potovalni napajalnik HP AC 65
W

HP-jevi napajalniki za izmenični tok hkrati napajajo prenosnik in polnijo notranji akumulator. Ti napajalniki
vam omogočajo polnjenje prenosnika, ko niste v pisarni ali ko ste na poti. Potovalni napajalnik HP 65 W Slim
je popolna izbira za mednarodne potnike ali »cestne bojevnike«, ki so vedno na poti. Napajalnik je 40 % tanjši
kot standardni napajalnik 65 W, poleg tega pa vsebuje priročna vrata USB za polnjenje drugih pripomočkov
med delom. Štiri mednarodne vtičnice za napajalnik poskrbijo za to, da potovalni napajalnik Slim deluje,
kamor koli greste, vse pa lahko hranite v modni zaščitni torbi.
Številka izdelka: AU155AA

Ključavnica HP Keyed Cable

Ključavnica za kabel na ključ HP je oblikovana za uporabo z režami, ki so izdelane v skladu z industrijskimi
standardi, na primer režami v prenosnem računalniku, združitveni postaji, namiznem računalniku, ploskem
zaslonu, tiskalniku ali projektorju. Zaklenite dragoceno strojno opremo s ključavnico, ki je sestavljena iz 1,83
m (6 palcev) pocinkanega jeklenega kabla, prevlečenega z vinilom, ki se ovije okoli katerega koli
zavarovanega predmeta in se nato pritrdi na računalnik ali napravo, ki jo želite zakleniti. Ključavnico
odklenete z mehanizmom zaklepanja s pritiskom na gumb in enoličnim ključem (priložen je tudi rezervni
ključ), s katerim lahko odklenete kabel. Priložen je tudi majhen trak Velcro, s katerim lahko prilagodite
dolžino kabla.
Številka izdelka: BV411AA

3-leta naslednji delovni dan na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil
pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: HL510E
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