Záznamový list

Počítač HP Spectre 13 x2 Pro
Skutočná flexibilita, skutočná
inovácia, skutočne výkonný.
Elegantný, precízne spracovaný HP
Spectre 13 x2 Pro ponúka všetko,
čo má mať plnohodnotný
Ultrabook™ a pohodlný tablet, a to
všetko v jednom prepracovanom
zariadení.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
Dizajn 2 v 1
Nechajte naplno sa prejaviť neobmedzený potenciál tohto zariadenia v prevedení dva v jednom vďaka jeho
extrémnej flexibilite a mobilite. Pomocou odolného mechanického závesu jednoducho prechádzajte z Ultrabooku
na tablet.
Užite si tento elegantný, a jeden z najtenších a najľahších odnímateľných v ponuke HP, s kompletne hliníkovou
konštrukciou a elegantnou farbou zovňajšku.
Jedným pohybom prejdite z notebooku na tablet. Bez námahy pripojte a odpojte tablet od jeho dokovacej
klávesnice a to vďaka odolnej konštrukcii a mechanickému závesu.
Technológia HP CoolSense nastaví teplotu laptopu podľa spôsobu a podmienok jeho používania. Zostáva chladný. A
vám je príjemnejšie.
Precízne vyhotovený Ultrabook™
Buďte in s precízne spracovaným Ultrabookom, z ktorého srší štýl. Vychutnajte si vysoko kvalitnú konštrukciu, ktorá
využíva najnovšie technológie vo vnútri i na zovňajšku.
Udržujte krok s vašimi najnáročnejšími úlohami, s rýchlosťou a citlivosťou štvrtej generácie procesora Intel® Core™.1
Je také ľahké dosiahnuť to čo chcete s multidotykovými gestami priamo na odnímateľnom dotykovom displeji.
Integrovaný modul Trusted Platform Module 1.2 (TPM) ponúka hardvérové šifrovanie na zabezpečenie vašich dát,
e-mailov a prihlasovacích údajov užívateľa.
Vynikajúci zvuk/video
Objavte dokonalú kvalitu zvuku s Beats Audio™ a živé detaily vďaka Full HD displeju s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3
palca) s ultraširokými pozorovacími uhlami.7
Vytvorte fotografie profesionálnej kvality s aplikáciou Adobe®, Photoshop® a Lightroom® 5. Vylepšite svoje snímky
v digitálnej tmavej komore, usporiadajte si zbierku svojich fotografií, vytvárajte prezentácie a zdieľajte ich takmer
kdekoľvek.8
Zachyťte všetky detaily s citlivou jasnosťou a to aj pri nízkej hladine osvetlenia. Vychutnajte si bohatý, príjemný
internetový chat, a to vďaka HP TrueVision Full HD kamere.9
Vezmite si displej so sýtymi farbami s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3 palca). Ultraširoký pozorovací uhol na tomto Full
HD7 displeji s technológiou IPS jasne a pestrofarebne zobrazuje obrázky na vaše potešenie.
Bezdrôtovo posielajte HD obsah z odnímateľnej časti do vašich WiDi zariadení, bez zdĺhavého zapájania káblov.10
S „Box“ zostanete v kontakte so svojimi fotografiami, hudbou a súbormi z ľubovoľného miesta s prístupom na
internet. Ukladajte obsah on-line a zdieľajte ho na viacerých miestach.11
Norton Internet Security™ 12 pomáha chrániť vaše investície pred vírusmi a udržuje vašu myseľ bez obáv.
Užite si okamžitú a trvalú svojpomoc vstavanú priamo do vášho počítača, po celú dobu jeho životnosti.14 (*iba USA)
Získajte neobmedzenú pomoc prispôsobenú zákazníkovi a podporu pomocou postupných „urob si sám“ pokynov
pre vaše PC.15
Získajte pomoc prispôsobenú zákazníkovi a podporu pomocou postupných „urob si sám“ pokynov pre vaše PC.15
(*Nie je k dispozícii v APJ.)
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Operačný systém

Windows 8.1 Pro 64
Windows 8.1

Skupina procesora

Procesor Intel® Core™ i5; Procesor Intel® Core™ i3

Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-4202Y s grafickou kartou Intel HD Graphics 4200 (1,6 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™ i3-4012Y s
grafickou kartou Intel HD 4200 (1,5 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Pamäť

Maximálne 8 GB 1 600 MHz DDR3L SDRAM
Pamäťové sloty: Vybavenie

Vnútorná pamäť

128 GB maximálne 256 GB mSATA SSD

Obrazovka

Tenký antireflexný dotykový displej s rozlíšením 1366 x 768 a uhlopriečkou 33,8 cm (13,3 palca), s LED podsvietením HD UWVA, Tenký antireflexný
dotykový displej s FHD rozlíšením (1920 x 1080) a uhlopriečkou 33,8 cm (13,3 palca), s LED podsvietením

Grafika

Grafická karta Intel® HD Graphics 4200

Audio/Vizuálne

HP Beats Audio™; Reproduktory s vysokým rozlíšením; Integrovaný mikrofón (sústava dvoch mikrofónov); 1x slúchadlá (Beats™ aktivované
audio/mikrofón (tablet); 1x slúchadlá (Beats™ aktivované audio/mikrofón (základňa); Hlasové rozpoznávanie

Podpora pre bezdrôtové
technológie

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

Rozširujúce sloty

1x multiformátová čítačka digitálnych médií; 1x micro SD

Porty a konektory

2x USB 3.0 (na základni); 1x HDMI (základňa) 1x dokovací konektor (tablet); 1x dokovací konektor (základňa); 1x slúchadlá (Beats™ aktivované
audio/mikrofón (tablet); 1x slúchadlá (Beats™ aktivované audio/mikrofón (základňa); 1x konektor napájania

Vstupná jednotka

Klávesnica plnej veľkosti s oddelenými klávesmi; podsvietená
ClickPad s podporou obrazového snímača multidotykových giest; On/Off tlačidlo s LED indikátorom; obojsmerné scrollovanie; dve tlačidlá
Integrovaná Full HD webová kamera HP TrueVision (vyžaduje sa prístup na internet)

Softvér

Norton Internet Security (Norton internetová ochrana) (60-dňové predplatné); Absolute Data Protect (Úplná ochrana údajov) (90-dňové predplatné
zdarma); SkyDrive; Cyberlink YouCam DE; Cyberlink Power DVD; Adobe Photoshop Lightroom 5; HP CoolSense; Box.net; Nuance Dragon Assistant; Kúpiť
kancelársky balík Office

Zabezpečenie

Štandardné: Norton Internet Security (Norton internetová ochrana) (60-dňové predplatné); Absolute Data Protect (Úplná ochrana údajov) (90-dňové
predplatné); Intel Experience Center; Zásuvka na bezpečnostný zámok; Vstavaný bezpečnostný čip TPM 1.2; Voliteľné: Bezpečnostný zámok (predáva sa
osobitne); Sledovanie zariadenia v prípade jeho straty (Computrace);

Rozmery

34 x 23 x 1.8 cm (celkovo); 34 x 21,7 x .69 cm (podstavec)

Hmotnosť

Už od 1,99 kg (celkovo); Už od 0,99 kg (podstavec)

Environmentálne parametre

Nízky obsah halogénových prvkov

Zdroj

Sieťový adaptér Smart, 45 W

Typ batérie

3-článková (33 Wh) polymérová; 2-článková (18 Wh) polymérová

Záruka

1-ročná obmedzená záruka (dostupné rozšírenia, predávané osobitne), 1-ročná záruka na primárnu batériu
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Replikátor portov HP 3005pr
USB 3.0

Všetko, čo každý deň potrebujete, máte k dispozícii vďaka jednému jednoduchému pripojeniu. Replikátor portov HP
3005pr USB 3.0 je naše špičkové riešenie pre aktívnu prácu, ktoré nie je závislé od platformy. Buďte online, okamžite si
sprístupnite až šesť zariadení USB, ktoré používate každý deň, a rozšírte svoju produktivitu pripojením k dvom externým
displejom. A to všetko cez jeden kábel USB 3.0.

Číslo produktu: H1L08AA

Ultratenký lankový zámok
HP

Zabezpečte svoj laptop HP Ultrabook™ alebo iný prenosný počítač rýchlo a jednoducho pomocou ultratenkého lankového
zámku HP.

Tenký kufrík HP Elite Top
Load

The HP Business Slim Top Load Case is a compact, stylish, and durable case designed for the sleek and lightweight HP
slim profile business notebooks (up to 14,1 diagonal inch screens).

HP Touch to Pair Mouse

Číslo produktu: H4D73AA

Číslo produktu: H5M91AA

Číslo produktu: H6E52AA

Sieťový adaptér HP Smart 45
W

Buďte produktívni po celý deň a majte po ruke ďalší adaptér, ľahký a univerzálny sieťový adaptér HP 45W Smart.

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u
zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov
Číslo produktu: HL510E

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: H6Y88AA
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Poznámky
Viacjadrová technológia je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Prínos tejto technológie nemôžu využiť všetci zákazníci ani všetky softvérové aplikácie. 64-bitové spracovanie dát na
architektúre Intel® vyžaduje počítačový systém s procesorom, súpravou čipov, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať
(vrátane 32-bitovej prevádzky) bez systému BIOS podporujúceho architektúru Intel® 64. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.; 2
Testovanie spoločnosti HP pozostávalo z plného vybitia batérie pri spustenej sérii produktívnych skriptov s nasledujúcimi aplikáciami (ktoré môžu, ale nemusia byť súčasťou konkrétneho produktu): 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, and Winzip® 10.0. Pred testovaním
bol systém plne nabitý a displej bol nastavený na jas 60 nit, automatické stmievanie bolo deaktivované, bezdrôtové spojenie bolo vypnuté, funkcie pozastavenia a dlhodobého spánku boli deaktivované, rovnako ako aj
všetky ostatné programy, aplikácie a služby, ktoré nie sú nevyhnutné na spustenie počítačového systému alebo testu životnosti batérie. Výdrž batérie sa líši v závislosti od modelu výrobku, konfigurácie, načítaných
aplikácií, funkcií, používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Upozornenie určí, kedy je ukončené testovanie batérie.; 7 Na
zobrazenie obrázkov vo vysokom rozlíšení sa požaduje obsah vo vysokom rozlíšení (HD).; 8 Aplikácie a on-line služby nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a jazykoch, môžu vyžadovať registráciu užívateľa a môžu
podliehať zmene alebo ukončeniu bez predošlého upozornenia. Môžu byť účtované ďalšie poplatky alebo členské poplatky. Vyžadujú sa internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky.; 9 Vyžadujú sa služby pripojenia
na internet, ktoré nie sú súčasťou dodávky.; 10 Intel® bezdrôtový displej dostupný iba v produktoch Intel®. Vyžaduje oddelený bezdrôtový prijímač pre displej s USB portom a HDTV alebo monitor s HDMI vstupom. Na
zobrazenie obrázkov vo vysokom rozlíšení sa požaduje obsah vo vysokom rozlíšení (HD).; 11 dostupných 50 GB voľného miesta (pre užívateľov HP Spectre). Pre úplné podrobnosti a podmienky používania, vrátane storno
podmienok, navštívte internetovú stránku www.box.com. Vyžadujú sa internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Ponuka sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.; 12 Zahŕňa softvér Norton. Vyžaduje
sa prístup na internet. Vrátane prvých 60 dní. Následné priebežné aktualizácie sú spoplatnené.; 14 HP Support Assistant vyžaduje Windows a prístup na internet.; 15 HP SmartFriend bude podporovať notebooky a stolné
počítače s operačnými systémami Windows (Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 a Windows 8). Internetové pripojenie na vzdialenú podporu sa predáva samostatne.
1

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/notebooks
Zoznámte sa so službou HP Financial Services

Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlíšenie sa od konkurencie. Podrobnejšie informácie
nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o
zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku.
Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vynechané informácie. Niektoré funkcie nie sú k dispozícii
vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne
zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese http://windows.microsoft.com/sk-SK/. Bluetooth je obchodná značka svojho vlastníka a spoločnosť
Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Intel a Core sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych
spoločností v USA a ďalších krajinách. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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