HP Spectre XT Pro Ultrabook™
İlk yarattığınız etkiyi iki katına çıkarın. HP Spectre XT Pro is the Ultrabook™, tarzın yanı sıra içeriğe de önem veren kişiler için
tasarlanmıştır. Şık. İnce. L okantadan toplantı odasına kadar gittiğiniz her yer uygun bir tasarıma sahiptir.

HP, Windows ürününü önerir.

Hafif bir esintiden daha fazlası.

Ultra ince, tamamen metal tasarımı ile HP Spectre XT Pro akıllı bir görünüme sahiptir.
14,5 mm (0,57 inç) inceliğinde ve 1,39 (3,07 lb) kg'dan başlayan ağırlığa sahip olması
sayesinde, kolayca taşıyabileceğinizden ve daha fazla iş yapabileceğinizden emin
olabilirsiniz.

Dikkatleri üzerine çeken bir tarz. Şaşırtıcı
performans.

Bu Ultrabook™ dizüstü bilgisayarı, içerdiği katı hal sürücüsü ve Intel® Hızlı Başlatma
Teknolojisi sayesinde ilham geldiği anda saniyeler içinde kullanmaya başlayabilirsiniz.
128 GB SSD1. Üstün güvenilirlik. Saniyeler içinde hazır olur. İstediğiniz anda hazır olur.
En yeni Intel® Üçüncü Nesil İşlemciler ile istediğiniz hızı elde edin. Sınırsız sayıda görev
uygulayın. Belgeleri pro bilgisayardaki gibi düzenleyin. HP Spectre XT Pro, sizi geride
bırakmaz.
Katıştırılmış Güvenilir Platform Modülü (TPM) güvenlik yongası sayesinde veri, e-posta
ve kullanıcı kimliği gibi TPM ile korunan öğelere ekstra güvenlik kartlarına veya
anahtarlarına gerek olmadan yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini
sağlayabilirsiniz.
HP Spectre XT Pro Ultrabook™ üzerinde birinci sınıf bir dizüstü bilgisayardan
beklediğiniz bağlantı noktaları ile donatılmıştır. HDMI, Ethernet birden fazla USB
bağlantı noktası gibi. Boyutundan ödün vermeden üstün ağ iletişimi özelliğine sahip bir
makineye sahip olun.

Fark edilmek isteyenler için. Aynı zamanda
sesini duyurmak isteyenler.

Yerleşik HP Beats Audio™ ve dört hoparlör sayesinde HP Spectre XT Pro, bir PC'de
bulunabilecek en iyi ses sistemi ve en yüksek ses için tasarlanmıştır. Küçük boyut. Büyük
ses.
Günlük hayatta bazen yalnızca yüz yüze görüşmeler yapılır. HP TrueVision HD Web
Kamerası2, az ışıklı ortamlarda bile en iyi sanal görüntüyü sağlar.

Yalnızca HP'de.

Az ışıklı odalarda veya gece uçuşlarında bile çalışmaya ya da oyun oynamaya devam
edin. Tam boyutlu arkadan aydınlatmalı klavye ile rahatınızdan ödün vermeyin. Arkadan
aydınlatmalı klavye. Başka bir parlak fikir.
Dünya ısınıyor. İşte bu nedenle HP CoolSense teknolojisi dizüstü bilgisayarınızın
sıcaklığını kullanıma ve şartlara göre otomatik olarak ayarlar. Bilgisayarınız ısınmaz.
Rahatınız bozulmaz.
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HP, Windows ürününü önerir.

İşletim Sistemi

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

Işlemci

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

Yonga kümesi

Mobile Intel® HM76 Express

Bellek

En fazla 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Bellek yuvaları: Kart üzerinde

Dahili Depolama

en fazla 128 GB mSATA Katı Hal Sürücüsü

Ekran

33,8 cm (13,3") diyagonal LED HD BrightView (1366x768)

Grafik

Tümleşik Intel® HD Graphics 4000

Ses/Görüntü

HP Beats Audio™; Yüksek Tanımlı Beats hoparlörler; Tümleşik mikrofon (çift mikrofon dizisi); Birleşik kulaklık/mikrofon jakı

Kablosuz Desteği

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

İletişim

Tümleşik RTL8111 (10/100/1000 NIC)

Genişletme Yuvaları

1 Adet İkisi Bir Arada Dijital Ortam Okuyucu

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 USB 3.0; 1 USB 2.0 şarj; 1 AC gücü; 1 RJ-45; 1 HDMI; 1 birleşik stereo kulaklık/mikrofon jakı

Giriş Cihazı

Düzenleme tuşları, sağ ve sol denetim ile alt tuşları ve işlev tuşları gibi masaüstü klavye özelliklerine sahip tam eğimli tuş düzeni; Arkadan aydınlatmalı klavye
Hareket destekli görüntü sensörü içeren Clickpad, LED göstergeli açma/kapatma düğmesi, çift yönlü kaydırma, iki seçme düğmesi
Tümleşik HP TrueVision HD Web Kamerası (Internet erişimi gerekir)

Yazılım

Microsoft® Office Starter (yalnızca Windows 7): yalnızca reklam içeren, işlevleri azaltılmış Word ve Excel®. PowerPoint® veya Outlook® yoktur. Tam özellikli yazılımı kullanmak için
Office 2010'u satın alın; HP Quick Launch; HP Support Assistant; HP CoolSense; Intel Kablosuz Ekran ve Müzik; Skype ready (Internet erişimi gerekir); Adobe® Flash Player (yalnızca
Windows 7)

Güvenlik

Standart: Güvenlik Kilidi Yuvası; TPM 1.2 Katıştırılmış Güvenlik Yongası; İsteğe bağlı: Güvenlik Kilidi (ayrı olarak satılır); Computrace (ayrı olarak satılır ve abonelik satın alınmasını
gerektirir)

Boyutlar

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

Ağırlık

1,42 kg'dan başlayan ağırlık

Güç

65 W standart AC adaptör

Pil Ömrü

4 Hücreli (45 WHr): 8 saate kadar

Garanti

1 yıllık sınırlı garanti (yükseltme seçenekleri mevcuttur, ayrıca satılır), birincil pil için 1 yıllık garanti

1 1 GB=1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Katı hal sürücüsünün en fazla 30 GB'lık bölümü sistem kurtarma yazılımına ayrılır.
2 Internet bağlantısı gerekir ve dahil değildir.

HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın
HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

© Telif Hakkı 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür
ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu
belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bütün özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınmış
donanım gerektirebilir. Ayrıntılar için http://windows.microsoft.com/tr-TR/ adresine bakın. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans
altında kullanılmaktadır. Intel, Core ve Celeron, Intel Corporation veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari
markalar ilgili sahiplerine aittir.Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/notebooks
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HP, Windows ürününü önerir.

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Taşınabilir USB NLS DVD-RW
Sürücüsü

HP Mobil DVD RW, dahili sürücüsü olmayan bir dizüstü bilgisayara veya mini dizüstü bilgisayara eşlik etmek
üzere harici bir optik disk sürücüsü sağlar. Harici sürücü, Okuma/Yazma işlevselliği ile birlikte CD/DVD
desteği de sağlar. Bilgisayara USB 2.0 bağlantı noktası aracılığıyla bağlanır ve bir AC adaptörü dahildir.
Ürün numarası: A2U57AA

HP Deluxe 4 Tekerlekli Çanta

HP Lüks Çekçek, günlük seyahatlerinizde ihtiyacınız olan her şeyi taşımanız için tasarlanmış sağlam bir
naylon çantadır. Dıştaki bölümde önemli dosyaları ve işle ilgili malzemeleri koymak için ayrılmış kısımlar
bulunur. Çantanın ana bölümünde bulunan dolgulu cepler, 17,3 inç (43,93 cm) boyutuna kadar dizüstü
bilgisayarları ve ek kablo ve kordonları taşıyabilmenizi sağlar. Üçüncü, büyük bölüm ise kıyafet, ayakkabı ve
kişisel bakım malzemeleriniz için oldukça geniş bir yer sağlar. İçeri çekilebilen kolu iki uygun boyutta
sabitlenir. Dört döner tekerlek daha geniş bir manevra yeteneği sağlamak için 360 derece dönebilir ve
çantanın eğik veya düz konumda yürütülebilmesine olanak verir.
Ürün numarası: XW576AA

HP Ekran ve Dizüstü Bilgisayar Sehpası

Sürekli iş seyahatinde olan profesyoneller için mükemmel bir ana üs - HP İş Dizüstü Bilgisayarınızı iki ekranı
destekleyen (dizüstü bilgisayar ekranı artı harici ekran) bir masaüstü çözümüne dönüştürün. HP Ayarlanabilir
Ekran Standı'nın uyarlanabilir tasarımı, yenilikçi ayarlanabilir taban birimi sayesinde çeşitli boyutlarda dizüstü
bilgisayarların yerleştirilmesine olanak sağlar. Ayrıca bu stand, hem yerleştirme istasyonuna bağlanabilen
dizüstü bilgisayarlar hem de yerleştirme konektörü olmayan dizüstü bilgisayarlar için uygundur. Tümleşik
taban silindirleri, standı döndürerek çalışmalarınızı daha kolay bir şekilde paylaşmanızı sağlar. Çift mafsallı,
kolay hareket eden ekran standı, maksimum rahatlık için daha fazla derinlik, yükseklik ve eğim imkanı sunar.
Ürün numarası: AW662AA

HP 65W Smart Travel AC Adaptörü

HP'nin AC güç adaptörleri dizüstü bilgisayarınıza güç sağlar ve dahili pili eşzamanlı olarak şarj eder. Bu
adaptörler size ofis dışında veya yoldayken dizüstü bilgisayarınıza güç sağlama olanağı sunarlar. HP 65W
İnce Seyahat Adaptörü, uluslararası seyahat edenler veya her zaman hareket halinde olan "yol savaşçıları"
için idealdir. Adaptör, standart 65W adaptörden %40 daha öncedir ve siz çalışırken diğer aksesuarları şarj
etmek için kullanışlı bir USB bağlantı noktası içerir. Dört Uluslararası adaptör prizi, İnce Seyahat
Adaptörünüzün gittiğiniz her yerde çalışmasını sağlar.Şık bir koruyucu taşıma çantası, her şeyi bir arada
tutar.
Ürün numarası: AU155AA

HP Anahtarlı Kablo Kilidi

HP Anahtarlı Kablo Kilidi, dizüstü bilgisayarlarda, yerleştirme istasyonlarında, masaüstü bilgisayarlarda, düz
panel ekranlarda, yazıcılarda veya projektörlerde bulunan türden endüstri standardı kilit yuvalarıyla
kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. 6,00 fit (1,83 m) uzunluğunda vinil kaplamalı, havacılık endüstrisi kalite
standartlarındaki galvanize çelik kabloyu herhangi bir sabit nesnenin çevresine dolayıp, kilitlemek istediğiniz
bilgisayara veya başka bir aygıta takarak değerli elektronik donanımınızı hırsızlığa karşı koruyabilirsiniz. Bu
kilitte, düğmeye basılarak çalışan bir kilitleme mekanizması ve kablo kilidini açmak için kullanılan benzersiz
bir anahtar (yedek anahtar da mevcuttur) bulunur. Ayrıca, kabloyu yerleştirip kullanırken kabloyu
toparlamanıza ve kablo uzunluğunu ayarlamanıza yardımcı olmak için küçük bir Velcro kayış da ürüne dahil
edilmiştir.
Ürün numarası: BV411AA

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım
hizmeti alın
Ürün numarası: HL510E

© Telif Hakkı 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür
ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu
belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Bütün özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınmış
donanım gerektirebilir. Ayrıntılar için http://windows.microsoft.com/tr-TR/ adresine bakın. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans
altında kullanılmaktadır. Intel, Core ve Celeron, Intel Corporation veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari
markalar ilgili sahiplerine aittir.Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/hpoptions
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