Folha de Dados

PC HP Spectre 13 x2 Pro
Verdadeira flexibilidade, verdadeira
inovação, verdadeiramente
poderoso. O elegante HP Spectre
13 x2 Pro oferece os benefícios de
um Ultrabook™ multifunções e de
um tablet prático - tudo num único
design sofisticado.

A HP recomenda o Windows.
Design 2-em-1
Desperte um potencial ilimitado com a flexibilidade e mobilidade extremas de um design 2 em 1. Mude facilmente
de um Ultrabook™ para tablet com dobradiça mecânica duradoura.
Aprecie este destacável, um dos mais finos e mais leves da HP, de construção toda em alumínio e cores exteriores
elegantes.
Passe do notebook para o tablet com um só movimento. Acople e desacople sem qualquer esforço o seu tablet de
e para a sua doca de teclado, graças ao design de dobradiça mecânica duradoura.
A tecnologia HP CoolSense ajusta a temperatura com base na utilização e nas condições. Ele mantém-se fresco.
Você mantém-se confortável.
Ultrabook™ de construção precisa
Tenha um look mais elegante com um Ultrabook™ fabricado com precisão para uma essência e estilo melhorados.
Aprecie a construção de qualidade elevada que apresenta a mais recente tecnologia, por dentro e por fora.
Cumpra as suas tarefas mais exigentes com a velocidade e respostas de um processador Intel® Core™ de 4ª
geração.1
É tão fácil obter o que deseja com gestos de múltiplos toques diretamente no ecrã desacoplável.
O Trusted Platform Module 1,2 (TPM) integrado fornece chaves de encriptação baseadas em hardware para ajudar
a manter seguros os seus dados, email e credenciais de utilizador.
Áudio/imagem superior
Sinta uma qualidade de som superior com o Beats Audio™ e detalhes vibrantes com um monitor Full HD de 33,8
cms (13,3 pol.) na diagonal, com ângulos de visualização ainda mais alargados (ultra-wide).7
Crie fotografias de qualidade profissional com o Adobe® Photoshop® Lightroom® 5. Melhore as suas imagens na
Sala Escura Digital, organize a sua coleção de fotografias, crie apresentações e partilhe quase em qualquer lugar.8
Capte todos os detalhes com clareza vibrante, mesmo com pouca luz. Aprecie uma conversa web rica e sem
problemas graças à webcam Full HD HP TrueVision.9
Obtenha um ecrã vibrante de 33,8 cm (13,3") na diagonal. Ângulos de visualização ultra amplos neste ecrã Full HD7
com tecnologia IPS que torna as suas imagens mais claras e coloridas para obter prazer de visualização.
Envie conteúdo HD sem fios a partir do seu destacável para os seus equipamentos preparados para WiDi, sem
cabos incómodos.10
Com o Box, mantenha-se a par das suas fotografias, música e ficheiros a partir de qualquer lugar com acesso à
internet. Armazene conteúdo online e partilhe-o em mais lugares.11
O Norton Internet Security™ 12 ajuda a manter o seu investimento protegido de vírus e a sua mente livre de
preocupações.
Aprecie assistência de auto-ajuda, sempre disponível e imediata, integrada diretamente no seu PC, para a vida do
seu PC, incluída.14 (*apenas EUA)
Obtenha ajuda ilimitada personalizada e assistência instrutiva faça você mesmo, passo a passo para o seu PC.15
Obtenha ajuda personalizada e assistência instrutiva faça você mesmo, passo a passo, para o seu PC.15 (*Não
disponível em APJ)
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A HP recomenda o Windows.

Sistema operativo

Windows 8,1 Pro 64
Windows 8.1

Família de processadores

Processador Intel® Core™ i5; Processador Intel® Core™ i3

Processador

Intel® Core™ i5-4202Y com placa gráfica Intel HD 4200 (1,6 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ i3-4012Y com placa gráfica Intel HD 4200 (1,5
GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos)

Chipset

Chipset está integrado com o processador

Memória

Até 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Slots de memória: No painel

Armazenamento Interno

128 GB até 256 GB SSD mSATA

Ecrã

Ecrã tátil fino HD UWVA (1366 x 768) anti-reflexo com retroiluminação LED, de 33,8 cm (13,3 pol.) na diagonal; Ecrã tátil fino FHD (1920 x 1080)
anti-reflexo com retroiluminação LED, de 33,8 cm (13,3 pol.) na diagonal

Gráficos

Placa gráfica Intel® HD 4200

Áudio/Visual

HP Beats Audio™; Colunas High Definition; Microfone integrado (sistema de microfone duplo); 1 auscultador (com suporte Beats™ Audio)/ microfone
(tablet); 1 auscultador (com suporte Beats™ Audio)/ microfone (base); Reconhecimento de voz

Suporte para Comunicações
Sem Fios

Banda Larga Móvel HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G; Combinação Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac (2x2) WiFi e Bluetooth 4.0; Combinação Intel
Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi e Bluetooth 4.0

Slots de Expansão

1 leitor de cartões digitais de formato múltiplo; 1 microSD

Portas e Ligações

2 USB 3.0 (base); 1 HDMI (base); 1 conector de ancoragem (tablet); 1 conector de ancoragem (base); 1 auscultador (com suporte Beats™ Audio)/
microfone (tablet); 1 auscultador (com suporte Beats™ Audio)/ microfone (base); 1 fonte de alimentação CA

Dispositivo de Entrada

Teclado de tamanho completo tipo ilha; retroiluminação
Sensor de imagem Clickpad com suporte de gestos multi-toque; botão ligar/desligar com indicador LED; deslizar de duas formas; dois botões de seleção
Câmara Web HP TrueVision Full HD integrada (requer acesso à internet)

Software

Symantec Norton Internet Securities (subscrição de 60 dias); Absolute Data Protect (subscrição gratuita de 90 dias); SkyDrive; Cyberlink YouCam DE;
Cyberlink Power DVD; Adobe Photoshop Lightroom 5; HP CoolSense; Box.net; Nuance Dragon Assistant; Comprar o Office

Segurança

Padrão: Symantec Norton Internet Securities (subscrição de 60 dias); Absolute Data Protect (subscrição de 90 dias); Intel Experience Center; Ranhura de
bloqueio de segurança; Chip de segurança TPM 1.2 incorporado; Opcional: Cadeado de segurança (vendido separadamente); CompuTrace

Dimensões

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

Peso

A partir de 1,99 kg (total); A partir de 0,99 kg (slate)

Especificações ambientais

Baixo halogéneo

Alimentação

Transformador CA Smart 45 W

Tipo de Bateria

Polímero de 3 células (33 Whr); Polímero de 2 células (18 Whr)

Garantia

1 ano de garantia limitada (atualizações disponíveis, vendidas separadamente), 1 ano de garantia para a bateria principal
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Replicador de portas USB
3.0 HP 3005pr

Tudo o que precisa, todos os dias, pronto com uma simples ligação. O replicador de portas USB 3.0 HP 3005pr é a nossa
mais recente solução de secretária partilhada independente da plataforma. Fique online, torne até seis dos seus
dispositivos USB do dia-a-dia imediatamente disponíveis e aumente a sua produtividade com ligação a dois ecrãs
externos - tudo através de um só cabo USB 3.0.

Número do produto: H1L08AA

Cadeado de cabo com
chaveta Ultraslim HP

Proteja o seu HP Ultrabook™ ou portátil com rapidez e facilmente com o Cadeado de cabo com chaveta Ultraslim HP.

Bolsa fina Transporte HP
Business

A Bolsa fina de Transporte HP Business é uma bolsa compacta, moderna e duradoura pensada para os notebooks
empresariais de perfil fino e leve da HP (até 14,1 polegadas de ecrã na diagonal).

Rato HP Touch to Pair

Obtenha flexibilidade e funcionalidade adicionais e mantenha o seu espaço de trabalho organizado com o primeiro rato
sem fios com tecnologia NFC (near field communication) do mundo que emparelha instantaneamente com o seu tablet
ou Ultrabook™ com capacidade Bluetooth®.*

Número do produto: H4D73AA

Número do produto: H5M91AA

Número do produto: H6E52AA

Adaptador CA Inteligente HP
de 45 W

Seja produtivo durante todo o dia e tenha um adaptador adicional disponível com o leve e versátil Adaptador CA
Inteligente HP de 45 W.

3 anos, dia útil seguinte, no
local

Durante 3 anos, terá a reparação do seu computador no local, no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da
HP, se a questão não puder ser resolvida remotamente
Número do produto: HL510E

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Número do produto: H6Y88AA
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Notas de rodapé
Multi-Core é uma tecnologia concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software beneficiam necessariamente da utilização desta
tecnologia. A computação de 64 bits em arquitetura Intel® requer um sistema de computador com um processador, chipset, BIOS, sistema operativo, controladores de dispositivos e aplicações habilitadas para a
arquitetura Intel® 64. Os processadores não funcionam (nem no modo de 32 bits) sem um BIOS compatível com a arquitetura Intel® 64. O desempenho varia de acordo com as configurações do hardware e software. A
numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.; 2 Testes realizados pela HP que consistem da descarga total da bateria enquanto executam uma série de scripts de produtividade nas seguintes
aplicações (que podem ou não estar incluídas no seu produto específico): 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 e Winzip® 10.0. Antes dos testes, o sistema foi totalmente carregado e definido para mostrar a luminosidade de 60 nits, regulação automática da luz desativada, sem
fios desligado, suspensão e hibernação desativadas e todos os outros programas, utilitários e serviços não essenciais à execução do sistema do computador ou teste à vida útil da bateria. A duração da bateria depende
do modelo do produto, configuração, especificações carregadas, funcionalidades, utilização, funcionamento sem fios e definições da gestão de energia. A capacidade máxima da bateria diminui naturalmente ao longo do
tempo e da utilização. Isenção de responsabilidade a ser determinada quando o teste de bateria estiver terminado.; 7 É necessário conteúdo de alta definição (HD) para visualizar imagens em alta definição.; 8 As
aplicações e serviços online não estão disponíveis em todos os países ou idiomas, podem requerer registo de utilizador e podem estar sujeitos a alteração ou descontinuação sem aviso prévio. Podem ser aplicadas taxas
de membros ou valores adicionais. Necessário serviço de Internet, não incluído.; 9 Necessário serviço de Internet, não incluído.; 10 Ecrã Sem Fios Intel® apenas disponível para produtos Intel®. Requer um recetor de Ecrã
Sem Fios separado com uma porta USB e uma HDTV ou Monitor com entrada HDMI. É necessário conteúdo de alta definição (HD) para visualizar imagens em alta definição.; 11 Disponível 50 GB de armazenamento livre
(para utilizadores HP Spectre). Para detalhes e termos de utilização completos, incluindo políticas de cancelamento, visite o website em www.box.com. Necessário serviço de Internet, não incluído. Oferta sujeita a
alterações sem aviso prévio.; 12 Inclui software Norton. Requer acesso à Internet. Primeiros 60 dias incluídos. Para atualizações subsequentes, é necessária a subscrição.; 14 O software HP Support Assistant requer o
Windows e acesso à Internet.; 15 O HP SmartFriend irá suportar PC de secretária e notebook baseados em sistemas operativos Windows (Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8). É necessária ligação à
internet para assistência remota, vendida em separado.
1

Saiba mais em
www.hp.eu/notebooks
Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP

Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP para implementar tecnologias inovadoras essenciais para impulsionar o valor empresarial e a diferenciação competitiva. Mais
informações em www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas à alteração sem aviso. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A
HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento. Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições
do Windows 8. Este sistema pode necessitar de actualização e/ou hardware de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows
8. Consulte http://windows.microsoft.com/pt-PT/ para mais informações. Bluetooth é uma marca comercial do respectivo proprietário e é utilizada pela
Hewlett-Packard Company sob licença. Intel e Core são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos
E.U.A. e noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.
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