Dataark

HP Spectre 13 x2 Pro PC
Ekte fleksibilitet, ekte innovasjon,
virkelig kraftig. Den stilige,
presisjonstilvirkede HP Spectre 13
x2 Pro tilbyr alle fordelene med en
Ultrabook™ som gjør alt, og et
praktisk nettbrett i en forent,
raffinert design.

HP anbefaler Windows.
2-i-1-design
Slipp løs ubegrenset potensiale med ekstrem fleksibilitet og mobilitet i en 2-i-1-design. Skift enkelt fra Ultrabook™
til nettbrett med den robuste mekaniske hengselen.
Nyt det stilige nettbrettet, en av HPs tynneste og letteste frakoblingsenheter med aluminiumskonstruksjon og
elegante eksteriørfarger.
Veksle mellom bærbar PC og nettbrett med ett grep. Koble nettbrettet uanstrengt til og fra tastaturdokken ved
hjelp av en robust mekanisk hengseldesign.
HP CoolSense-teknologi justerer temperaturen basert på bruk og omgivelser. Den forblir kjølig. Du forblir
komfortabel.
Presisjonstilvirket Ultrabook™
Se smart ut med en finslepen Ultrabook™ som har både substans og stil. Få en kvalitetskonstruksjon med den
nyeste teknologien, både på innsiden og utsiden.
Hold tritt med de mest krevende oppgavene med hastigheten og ytelsen til en fjerdegenerasjons Intel®
Core™-prosessor.1
Det er så enkelt å få til det du ønsker med flerberøringsbevegelser direkte på den avtakbare berøringsskjermen.
Den innebygde Trusted Platform Module 1.2 (TPM) sørger for maskinvarebaserte krypteringsnøkler som bidrar til å
sikre data, e-post og påloggingsopplysninger.
Lyd/bilde av beste merke
Opplev enestående lydkvalitet med Beats Audio™ og livaktige detaljer med en 33,8 cm (13,3" diagonalt) full
HD-skjerm med svært brede visningsvinkler.7
Lag bilder i profesjonell kvalitet med Adobe® Photoshop® Lightroom® 5. Forbedre bildene i det digitale
mørkerommet, organiser bildesamlingen, lag lysbildeshow og del bilder nesten hvor som helst.8
Få med alle detaljer med livaktige klarhet, selv i dårlig lys. Opplev fyldig, jevn nettchatting takket være HP
TrueVision Full HD-webkameraet.9
Få oppleve en livaktig 33,8 cm (13,3" diagonalt) skjerm. Svært brede visningsvinkler på denne full HD-skjermen7
med IPS-teknologi gjør bildene klare og fargerike til din glede.
Send HD-innhold trådløst fra frakoblingsenheten til WiDi-klare enheter uten upraktiske ledninger.10
Med Box kan du holde kontakten med bilder, musikk og filer fra hvor som helst med Internett-tilgang. Lagre innhold
på Internett og del det flere steder.11
Norton Internet Security™12 bidrar til å sikre investeringen mot virus og fjerner bekymringer.
Få umiddelbar, alltid tilgjengelig selvhjelpsstøtte innebygd i PCen, i hele levetiden til PCen, inkludert.14 (*bare USA)
Få ubegrenset med tilpasset assistanse og trinnvis gjør-det-selv-veiledning til PCen.15
Få tilpasset assistanse og trinnvis gjør-det-selv-veiledning til PCen.15 (*Ikke tilgjengelig i APJ)
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Operativsystem

Windows 8.1 Pro 64
Windows 8.1

Prosessorfamilie

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

Prosessor

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

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Minne

Inntil 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Minnespor: Om bord

Internt lager

128 GB inntil 256 GB mSATA SSD

Skjerm

33,8 cm (13,3" diagonalt) LED-bakbelyst HD antirefleks tynn UWVA-berøringsskjerm (1366 x 768); 33,8 cm (13,3" diagonalt) LED-bakbelyst FHD
antirefleks tynn berøringsskjerm (1920 x 1080)

Grafikk

Intel® HD Graphics 4200

Lyd/bilde

HP Beats Audio™; HD-høyttalere; Integrert mikrofon ("dual array"-mikrofon); 1 hodetelefon (Beats™ Audio-aktivert)/ mikrofon (nettbrett); 1 hodetelefon
(Beats™ Audio-aktivert)/ mikrofon (basis); Talegjenkjenning

Trådløsstøtte

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

Utvidelsesspor

1 digital medieleser for flere formater; 1 microSD

Porter og kontakter

2 USB 3.0 (basis); 1 HDMI (basis); 1 forankringskontakt (nettbrett); 1 forankringskontakt (basis); 1 hodetelefon (Beats™ Audio-aktivert)/ mikrofon
(nettbrett); 1 hodetelefon (Beats™ Audio-aktivert)/ mikrofon (basis); 1 vekselstrøm

Innenhet

"Island-style"-tastatur i full størrelse; bakbelyst
Clickpad med bildesensor som støtter for flerberøringsbevegelser; av/på-knapp med LED-lampe; toveis rulling; to valgknapper
Integrert HP TrueVision Full HD-webkamera (Internett-tilgang kreves)

Programvare

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

Sikkerhet

Standard: Symantec Norton Internet Securities (60-dagers abonnement); Absolute Data Protect (90-dagers abonnement); Intel Experience Center; Feste
for sikkerhetslås; TPM 1.2 innebygd sikkerhetsbrikke; Tillegg: Sikkerhetslås (selges separat); CompuTrace

Mål

34 x 23 x 1,8 cm (totalt); 34 x 21,7 x 0,69 cm (Slate)

Vekt

Starter på 1,99 kg (totalt); Starter på 0,99 kg (Slate)

Miljøspesifikasjoner

Lavhalogen

Strøm

45 W smart strømadapter

Batteritype

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

Garanti

1 års begrenset garanti (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 3005pr USB 3.0
portreplikator

Alt du trenger hver dag, klart med én enkelt tilkobling. HP 3005pr USB 3.0 portreplikator er vår ultimate
plattformuavhengige "hot desking"-løsning. Kom deg på nett, gjør opptil seks av dine daglige USB-enheter umiddelbart
tilgjengelig, og øk produktiviteten med tilkobling til to eksterne skjermer – alt via én USB 3.0-kabel.

Produktnummer: H1L08AA

HP ultratynn kabbellås med
nøkkel

Sikre HP Ultrabook™ eller den bærbare PCen raskt og enkelt med HP ultratynn kabellås med nøkkel.

HP Business tynn toppmatet
veske

HP Business tynn veske med toppåpning er en kompakt, stilig og holdbar veske som er utformet for de elegante og lette
HP bærbare kontor-PCer med tynn profil (opptil 14,1 tommer (diagonalt) skjerm).

HP Touch to Pair mus

Få mer fleksibilitet og funksjonalitet, og hold arbeidsplassen ryddig, med verdens første trådløse NFC-mus (Near Field
Communication) som umiddelbart sammenkobler og kobler til en Bluetooth®-aktivert tavle-PC eller Ultrabook™.*

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H5M91AA

Produktnummer: H6E52AA

HP 45 W Smart
vekselstrømadapter

Du kan være produktiv gjennom hele dagen og ha en ekstra adapter for hånden med den lette og allsidige HP 45 W
Smart vs-adapter.

3 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt
Produktnummer: HL510E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H6Y88AA
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Fotnoter
Multi Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandling
med Intel®-arkitektur krever en datamaskin med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits
behandling) uten en BIOS som er klar for Intel® 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.; 2 Tester utført av HP som
består av full batteriutlading mens du utfører en serie produktivitetsskript mot følgende programmer (som kan eller ikke kan være inkludert i det aktuelle produktet): 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. Før testing var systemet fullt oppladet og konfigurert
med en skjermlysstyrke på 60 nit, automatisk dimming deaktivert, trådløst av, hvilemodus og dvalemodus deaktivert og det samme for alle andre programmer, verktøy og tjenester som er nødvendige for kjøring av
datasystemet eller batteridriftstidstesten. Batteriets driftstid vil variere, avhengig av produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Den
maksimale batterikapasiteten vil normalt bli redusert over tid og med bruk. Ansvarsfraskrivelse fastsettes når batteritesten er fullført.; 7 HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.; 8 Programmer og
nettjenester er ikke tilgjengelig i alle land eller på alle språk, kan kreve brukerregistrering og kan være gjenstand for endringer eller avvikling uten varsel. Tilleggskostnader eller medlemskapsavgifter kan påløpe.
Internett-tjeneste er påkrevd, men ikke inkludert.; 9 Internett-tjeneste er påkrevd og ikke inkludert; 10 Intel® Wireless Display bare tilgjengelig på Intel®-produkter. Krever en separat Wireless Display-mottaker med en
USB-port og en HDTV eller skjerm med HDMI-inngang. HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.; 11 50 GB ledig lagringsplass tilgjengelig (for HP Spectre-brukere). Du finner alle detaljer og
bruksvilkår, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.box.com. Internett-tjeneste er påkrevd, men ikke inkludert. Tilbudet kan endres uten varsel.; 12 Inkluderer Norton-programvare. Internett-tilgang
kreves. Første 60 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.; 14 HP Support Assistant krever Windows og Internett-tilgang.; 15 HP SmartFriend vil støtte bærbare og stasjonære PCer med
Windows-baserte operativsystemer (Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 og Windows 8). Internett-tilkobling kreves for fjerntilkoblet støtte og selges separat.
1

Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester.
Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser. Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte
funksjonaliteten i Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av
Hewlett-Packard Company på lisens. Intel og Core er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller selskapets datterselskaper i USA og
andre land/regioner. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.
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