Dataark

HP Spectre 13 x2 Pro-pc
Ægte fleksibilitet, ægte innovation
og virkeligt kraftfuldt. Denne
smarte, præcisionsfremstillet HP
Spectre 13 x2 Pro byder på
fordelene ved en Ultrabook™, som
får det hele gjort, og en praktisk
tablet-pc med et enkelt og
sofistikeret design.

HP anbefaler Windows.
2-i-1 design
Få ubegrænsede muligheder med ekstrem fleksibilitet og mobilitet i form af dette 2-i-1 design. Du kan nemt skifte
fra Ultrabook™ til tablet-pc med det holdbare, mekaniske hængsel.
Nyd denne elegante notebook-pc med aftagelig skærm - en af de tyndeste på markedet - med
aluminiumskonstruktion og elegante, stilfulde ydre farver.
Skift fra notebook-pc til tablet-pc med en enkelt bevægelse. Tablet-pc'en kan nemt og ubesværet kobles til og fra
tastaturdokken takket den mekaniske hængsels holdbare design.
HP CoolSense-teknologi justerer sin temperatur baseret på forbrug og betingelser. Den forbliver kølig. Du har det
altid komfortabelt.
Præcisionsfremstillet Ultrabook™
Vær med på noderne med en præcist udformet Ultrabook™, der virkelig udstråler substans og stil. Du får en
højkvalitetskonstruktion med den nyeste teknologi, både indvendigt og udvendigt.
Hold tempoet med de mest krævende opgaver ved hjælp af hastigheden og reaktionstiderne, der giver en Intel®
Core™-processor af 4. generation.1
Det er så nemt at når, hvad du vil, med multitouch-bevægelser på den aftagelige berøringsskærm.
Det indbyggede TPM 1.2 (Trusted Platform Module) leverer hardwarebaserede krypteringsnøgler for at hjælpe med
at sikre dine data, e-mail og brugeroplysninger.
Fremragende lyd/video
Oplev fantastisk lydkvalitet med Beats Audio™ og levende detaljer med en skærm i fuld HD7 på 33,8 cm (13,3")
(målt diagonal) med ultrabrede synsvinkler.
Fremstil fotos i professionel kvalitet med Adobe® Photoshop® Lightroom® 5. Du kan forbedre dine billeder i det
digitale mørkekammer, organisere din fotokollektion, opret lysbilledshows og dele næsten hvor som helst.8
Fang alle detaljer med levende klarhed, selv når lyset er svagt. Du får en fyldig og problemfri webchat takket være
HP TrueVision-webcam i fuld HD.9
Tag imod en levende skærm på 33,8 cm (13,3") (målt diagonalt). De ultrabrede betragtningsvinkler på denne
skærm i fuld HD7 med IPS-teknologi giver tydelige og farverige billeder til en dejlig betragtningsoplevelse.
Du kan sende HD-indhold trådløst fra din notebook-pc med aftagelig skærm til de WiDi-klare enheder uden
besværlige ledninger.10
Ved hjælp af Box og internetadgang kan du kan holde kontakt med dine fotos, musik og filer hvor som helst. Gem
indhold online, og del det flere steder.11
Norton Internet Security™ 12 hjælper med at beskytte din investering mod virus, så du kan lade være med at
bekymre dig.
Du får leveret øjeblikkeligt, uafbrudt selvhjælp-support integreret i pc'en i hele computerens levetid.14 (*kun i USA)
Du får ubegrænset, tilpasset hjælp og vejledende gør-det-selv-support, trin for trin, til pc'en.15
Du får tilpasset hjælp og vejledende gør-det-selv-support, trin for trin, til pc'en.15 (*fås ikke i Det asiatiske
Stillehavsområde og Japan)
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HP anbefaler Windows.

Operativsystem

Windows 8.1 Pro 64
Windows 8.1

Processorfamilie

Intel® Core™ i5-processor; Intel® Core™ i3-processor

Processor

Intel® Core™ i5-4202Y med Intel HD-grafikkort 4200 (1,6 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i3-4012Y med Intel HD-grafikkort 4200 (1,5 GHz, 3 MB
cache, 2 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er integreret med processoren

RAM

Op til 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Hukommelsessokler: Om bord

Internt lager

128 GB op til 256 GB mSATA SSD

Skærm

Lysdiodebagbelyst, refleksfri og slank HD UWVA-berøringsskærm (1366 x 768) på 33,8 cm (13,3") (målt diagonalt); Lysdiodebagbelyst, refleksfri og slank
FHD-berøringsskærm (1920 x 1080) på 33,8 cm (13,3") (målt diagonalt)

Grafik

Intel® HD-grafikkort 4200

Audio/visuel

HP Beats Audio™; High Definition-højttalere; Integreret mikrofon (array med to mikrofoner); 1 hovedtelefon (Beats Audio™ aktiveret)/mikrofon (tablet-pc);
1 hovedtelefon (Beats Audio™ aktiveret)/mikrofon (bund); Genkendelse af stemme

Understøttelse af trådløs

HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G mobilt bredbånd; Kombination af Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac (2x2) Wi-Fi og Bluetooth 4.0; Kombination af
Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) Wi-Fi og Bluetooth 4.0

Udvidelsessokler

1 multiformat-læser til digitale medier; 1 mikro-SD

Porte og stik

2 USB 3.0 (bund); 1 HDMI (bund); 1 dockingstik (tablet-pc); 1 dockingstik (bund); 1 hovedtelefon (Beats Audio™ aktiveret)/mikrofon (tablet-pc); 1
hovedtelefon (Beats Audio™ aktiveret)/mikrofon (bund); 1 vekselstrøm

Inputenhed

Island-style tastatur i fuld størrelse; bagbelyst
Clickpad med understøttelse af multitouch-bevægelser; Tænd/sluk-knap med lysdiodeindikator; 2-vejs rullehjul; to valgknapper
Integreret HP TrueVision-webcam i fuld HD (kræver internetadgang)

Software

Symantec Norton Internet Securities (60 dages abonnement); Absolute Data Protect (gratis 90 dages abonnement); SkyDrive; Cyberlink YouCam DE;
Cyberlink Power DVD; Adobe Photoshop Lightroom 5; HP CoolSense; Box.net; Nuance Dragon Assistant; Køb Office

Sikkerhed

Standard: Symantec Norton Internet Securities (60 dages abonnement); Absolute Data Protect (90 dages abonnement); Intel Experience Center; Holder til
sikkerhedslås; TPM 1.2 Embedded Security Chip; Tilbehør: Sikkerhedslås (sælges separat); CompuTrace

Mål

34 x 23 x 1,8 cm (i alt); 34 x 21,7 x 0,69 cm (slate)

Vægt

Fra 1,99 kg (i alt); Fra 0,99 kg (slate)

Miljøspecifikationer

Lav halogen

Strøm

45 W Smart lysnetadapter

Batteritype

3-cellers (33 timer) polymer; 2-cellers (18 timer) polymer

Garanti

1 års begrænset garanti (med mulighed for opgradering, der skal købes separat), 1 års garanti på det primære batteri
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 3005pr USB
3.0-portreplikator

Alt, hvad du har brug for i hverdagen, og med én enkelt forbindelse. HP 3005pr USB 3.0-portreplikatoren er vores
ultimative platformuafhængige løsning til hot desking. Kom på nettet, gør op til seks af de USB-enheder, som du bruger
til hverdag, tilgængelige med det samme, og få højere produktivitet ved at tilslutte to eksterne skærme – alt sammen via
ét USB 3.0-kabel.

Produktnummer: H1L08AA

HP UltraSlim-kabellås med
nøgle

Din HP Ultrabook™ eller bærbar pc sikres hurtigt og let med HP Ultraslim-kabellås med nøgle.

Slank HP Business-taske
med topåbning

Den slanke HP Business-taske med topåbning er en kompakt, smart og holdbar taske, som er designet til de slanke og
lette bærbare HP Business-computere (skærme på op til 14,1" diagonalt).

HP Touch to Pair Mouse

Få ekstra fleksibilitet og funktionalitet, og hold din arbejdsplads fri for rod med verdens første trådløse NFC-mus (Near
Field Communication), der omgående kan bindes og oprette forbindelse til en Bluetooth®-kompatibel tablet-pc eller
Ultrabook™.*

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H5M91AA

Produktnummer: H6E52AA

HP 45 W Smart
lysnetadapter

Hold dig produktiv i løbet af dagen, og hav en ekstra adapter ved hånden med den lette og alsidige HP 45 W
Smart-lysnetadapter.

3 års service onsite næste
hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: HL510E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H6Y88AA

Dataark

HP Spectre 13 x2 Pro-pc

HP anbefaler Windows.

Fodnoter
Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. 64-bit-databehandling på Intel® arkitektur kræver
et computersystem med processor, chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og programmer, der understøtter Intel® 64 arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der
understøtter Intel® 64 arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.; 2 Test er udført af HP bestående af fuldstændig afladning af
batteriet, mens der køres en serie af produktivitet scripts mod følgende programmer (som måske eller måske ikke er inkluderet i dit bestemte produkt): Adobe® Acrobat® Reader 7.0, Adobe Illustrator® CS2, Adobe
Photoshop® CS2, Apple® Quicktime® 7.1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft® Office 2003 Pro, Microsoft Project 2003 og Winzip® 10.0. For test var systemet fuldt opladet og indstillet til at vise
lysstyrken på 60 nits, auto-nedton deaktiveret, trådløs fra, pause- og dvaletilstand var deaktiveret, og alle andre programmer, værktøjer og tjenester, der ikke var afgørende for at kører computerens systems- eller
batteritidstest. Batteriets levetid afhænger af produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, brug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres med
tiden. Ansvarsfraskrivelse skal fastlægges, når testning af batteriet er fuldført.; 7 Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se billeder i høj definition.; 8 Applikationerne og online tjenester fås ikke i alle lande
eller sprog, de kræver muligvis brugerregistrering og kan ændres eller ophøres uden varsel. Yderligere afgifter eller medlemskabsgebyrer kan blive pålagt. Internetforbindelse kræves og medfølger ikke.; 9
Internettjeneste kræves og medfølger ikke.; 10 Intel® Wireless Display fås kun til Intel®-produkter. Kræver en særskilt Wireless Display-modtager med en USB-port og et HDTV eller en skærm med HDMI-indgang. Der
kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se billeder i HD-opløsning.; 11 50 GB ledig lagerplads (til brugere af HP Spectre). Gå ind på webstedet www.box.com, og få alle komplette detaljer og vilkår for brug,
herunder ophævelsespolitik. Internetforbindelse kræves og medfølger ikke. Tilbud kan ændres uden varsel.; 12 Leveres med Norton-software. Kræver internetadgang. Første 60 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live
opdateringer kun ved abonnement.; 14 HP Support Assistant kræver Windows og internetadgang.; 15 HP SmartFriend understøtter notebook-pc'er og stationære pc'er med Windows-baserede operativsystemer (Windows
XP SP3, Windows Vista, Windows 7 og Windows 8). Internetforbindelse er nødvendig for at opnå fjernsupport, og den skal anskaffes separat.
1

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De angivne oplysninger kan ændres uden varsel. De eneste
garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør
eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Ikke alle funktioner er
tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows
8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/ Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af Hewlett-Packard Company
under licens. Intel og Core er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre
varemærker tilhører deres respektive ejere.
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