Podatkovni list

Računalnik HP Spectre 13 x2 Pro
Resnična prilagodljivost, resnična
inovacija, resnična moč. Eleganten
in natančno izdelan prenosnik HP
Spectre 13 x2 Pro ponuja vse
prednosti prenosnika Ultrabook™,
ki opravi vse, in priročnega
tabličnega računalnika v eni,
prefinjeni obliki.

HP priporoča Windows.
Oblika 2-v-1
Izkoristite neomejene možnosti z izjemno prilagodljivostjo in mobilnostjo oblike 2-v-1. Preprosto spremenite
prenosnik Ultrabook™ v tablični računalnik z vzdržljivim mehanskim tečajem.
Uživajte v elegantnem, enem izmed najtanjših in najlažjih HP-jevih odstranljivih tabličnih računalnikov z ohišjem iz
aluminija in prefinjenimi zunanjimi barvami.
Presedlajte s prenosnika na tablični računalnik v eni potezi. Brez napora pritrdite in odstranite vaš tablični računalnik
na in z nosilca na tipkovnici po zaslugi vzdržljivega mehanskega oblikovanja tečaja.
Tehnologija HP CoolSense prilagaja temperaturo prenosnika glede na uporabo in pogoje. Tako se ne pregreje.
Udobje ostane.
Natančno izdelan prenosnik Ultrabook™
Zaradi natančno izdelanega računalnika Ultrabook™, ki se ponaša s funkcijami in slogom, boste videti pametno.
Uživajte v visokokvalitetnem ohišju, ki se znotraj in zunaj ponaša z najnovešo tehnologijo.
Ostanite v koraku z najzahtevnejšimi nalogami s hitrostjo in odzivnostjo, ki ju ponuja procesor Intel® Core™ četrte
generacije.1
Tako preprosto je doseči, kar si želite, s podporo za več dotikov hkrati na odstranljivem zaslonu na dotik.
Vgrajeni varnostni čip TPM 1.2 (Trusted Platform Module) omogoča kodirne ključe na ravni strojne opreme za
zaščito podatkov, e-pošte in uporabniških poverilnic.
Vrhunski zvok in slika
Doživite vrhunski zvok s funkcijo Beats Audio™ in živahnimi podrobnostmi, ki jih ponuja zaslon Full HD z diagonalo
33,8 cm (13,3") in ultra širokimi koti gledanja.7
Ustvarite fotografije profesionalne kakovosti s programom Adobe® Photoshop® Lightroom® 5. Izboljšajte slike s
funkcijo Digital Darkroom, organizirajte zbirko fotografij, ustvarite diaprojekcije in jih delite, skoraj kjer koli se
nahajate.8
Ujemite vse podrobnosti v živahni jasnosti, tudi pri šibki svetlobi. Uživajte v bogatem in tekočem spletnem klepetu
po zaslugi spletne kamere HP TrueVision Full HD.9
Vključite živahen zaslon s 33,8-cm (13,3") diagonalo v svoje delovno okolje. Ultra široki koti gledanja na zaslonu Full
HD7 s tehnologijo IPS poskrbijo za čisto in živobarvno sliko za več zadovoljstva ob gledanju.
Brezžično pošiljajte vsebino HD z vašega odstranljivega tabličnega računalnika na druge naprave s tehnologijo WiDi
brez nerodnih kablov.10
Z možnostjo Box imejte dostop do vaših fotografij, glasbe in datotek povsod, kjer imate dostop do interneta.
Shranite vsebine na spletu in jih delite z drugimi na več mestih.11
Norton Internet Security™ 12 vam pomaga ohranjati vašo naložbo varno pred virusi in vam omogoča brezskrben
spanec.
Uživajte v takojšnji podpori za samopomoč, ki je vgrajena v vaš računalnik in vedno na voljo za celotno življenjsko
obdobje vašega računalnika.14 (*samo ZDA)
Priskrbite si neomejeno pomoč po meri in podporo, ki vas bo korak za korakom naučila, kako samostojno poskrbeti
za vaš računalnik.15
Priskrbite si pomoč po meri in podporo, ki vas bo korak za korakom naučila, kako samostojno poskrbeti za vaš
računalnik.15 (*ni na voljo v APJ)
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HP priporoča Windows.

Operacijski sistem

Windows 8.1 Pro 64
Windows 8.1

Družina procesorjev

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

Procesor

Intel® Core™ i5-4202Y z grafično kartico Intel HD 4200 (1,6 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i3-4012Y z grafično kartico Intel HD 4200
(1,5 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Pomnilnik

Največ 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Pomnilniške reže: Vgrajeno

Notranji pomnilnik

128 GB največ 256 GB mSATA SSD

Prikaz

33,8-cm (13,3-palčni) tanek zaslon na dotik z osvetlitvijo LED HD UWVA proti bleščanju (1366 x 768); 33,8 cm (13,3-palčni) tanek zaslon na dotik z
osvetlitvijo LED FHD z zaščito proti bleščanju (1920 x 1080)

Grafika

Grafična kartica Intel® HD 4200

Avdio/vizualno

HP Beats Audio™; zvočnika High Definition; vgrajen mikrofon (dvojni mikrofon); 1 vhod za slušalke (možnost Beats™ Audio je omogočena)/mikrofon
(tablični računalnik); 1 vhod za slušalke (možnost Beats™ Audio je omogočena)/mikrofon (podstavek); prepoznavanje glasu

Podpora za brezžična omrežja Mobilni širokopasovni modul HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G; kombinirani priključek Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac (2 x 2) WiFi in Bluetooth
4.0; Kombinirani priključek Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2 x 2) WiFi in Bluetooth 4.0
Razširitvene reže

1 bralnik za digitalne medije v več oblikah zapisa; 1 microSD

Vrata in priključki

2 vrat USB 3.0 (podstavek); 1 vhod HDMI (podstavek); 1 priključek za združitveno postajo (tablični računalnik); 1 priključek za združitveno postajo
(podstavek); 1 vhod za slušalke (možnost Beats™ Audio je omogočena)/mikrofon (tablični računalnik); 1 vhod za slušalke (možnost Beats™ Audio je
omogočena)/mikrofon (podstavek); 1 vhod za napajanje

Vhodna naprava

Standardna tipkovnica z dvignjenimi tipkami; osvetlitev od zadaj
Ploščica Clickpad s podporo za večkratne gibe; gumb za vklop/izklop z indikatorjem LED; dvosmerno pomikanje; dva izbirna gumba
Vgrajena spletna kamera HP TrueVision Full HD (potrebna je povezava z internetom)

Programska oprema

Varnostna aplikacija Norton Internet Securities (60-dnevna naročnina); Absolute Data Protect (brezplačna 90-dnevna naročnina); SkyDrive; Cyberlink
YouCam DE; CyberLink Power DVD; Adobe Photoshop Lightroom 5; HP CoolSense; Box.net; Nuance Dragon Assistant; Buy Office

Varnost

Standardno: varnostna aplikacija Norton Internet Securities (60-dnevna naročnina); Absolute Data Protect (90-dnevna naročnina); Intel Experience Center;
reža za varnostno ključavnico; vdelan varnostni čip TPM 1.2; Izbirno: varnostna ključavnica (naprodaj posebej); CompuTrace

Mere

34 x 23 x 1,8 cm (skupno); 34 x 21,7 x 0,69 cm (tablični računalnik)

Teža

Že od 1,99 kg (skupno); že od 0,99 kg (tablični računalnik)

Tehnični podatki o okolju

Nizka količina halogenih snovi

Napajanje

Pametni napajalnik 45 W

Vrsta baterije

3-celični (33 Wh) polimerni akumulator; 2-celični (18 Wh) polimerni akumulator

Garancija

1-letna omejena garancija (nadgradnje so na voljo za doplačilo), 1-letna garancija za primarni akumulator
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Podvojevalnik vrat HP
3005pr USB 3.0

Vse potrebno za vsakodnevno delo s preprosto enotno povezavo. Podvojevalnik vrat HP 3005pr USB 3.0 je naša najboljša
rešitev za t. i. prostore »hot-desking«, saj ni odvisen od računalniškega okolja. Vzpostavite povezavo s spletom, v trenutku
omogočite do šest naprav USB in povečajte storilnost, tako da povežete dodatna zunanja zaslona – vse to prek enega
kabla USB 3.0.

Številka izdelka: H1L08AA

Ključavnica HP Ultraslim
Keyed Cable

Hitro in enostavno zaščitite svoj računalnik HP Ultrabook™ ali prenosnik s ključavnico za kabel HP Ultraslim Keyed Cable
Lock

Torba HP Business Slim Top
Load

Torba HP Business Slim Top Load je kompaktna, modna in vzdržljiva torba, oblikovana za gladke in lahke poslovne
prenosnike tankega profila HP (z zasloni velikosti do 14,1 palca).

HP Touch to Pair Mouse

Številka izdelka: H4D73AA

Številka izdelka: H5M91AA

Številka izdelka: H6E52AA

Pametni napajalnik HP 45 W

Imejte pri sebi dodaten lahek in vsestranski pametni napajalnik HP 45 W, ki vam bo pomagal delati produktivno cel dan.

3-leta naslednji delovni dan
na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: HL510E

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: H6Y88AA
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Opombe
Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Ni nujno, da bo uporaba te tehnologije koristila vsem uporabnikom oziroma programskim aplikacijam. Za 64-bitno
izračunavanje na arhitekturi Intel® je nujna uporaba računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo
delovali v BIOS-u, ki ne podpira arhitekture Intel® 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Učinkovitost delovanja se bo razlikovala glede na nastavitve strojne in programske opreme. Intelov sistem številčenja ni merilo za visoko
zmogljivost.; 2 Preizkus je opravilo podjetje HP, pri čemer se je akumulator popolnoma izpraznil, za naslednje aplikacije pa so se izvajali produktivnostni skripti (te aplikacije so morda priložene vašemu izdelku ali ne):
Adobe® AcrobatReader 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 in Winzip® 10.0.
Pred preizkusom je bil sistem popolnoma napolnjen, svetlost zaslona je bila nastavljena na 60 nitov, samodejna zatemnitev je bila onemogočena, brezžično delovanje izklopljeno, onemogočene so bile tudi možnost
mirovanja in spanja ter vse druge aplikacije, pripomočki in storitve, ki niso ključne za izvedbo preizkusa računalniškega sistema ali življenjske dobe akumulatorja. Življenjska doba akumulatorja je odvisna od modela
izdelka, konfiguracije, naloženih aplikacij, funkcij, uporabe, brezžične funkcije in nastavitev upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se bo s časom in uporabo zmanjšala. Izjava o omejitvi
odgovornosti bo določena, ko bo preizkus akumulatorja opravljen.; 7 Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD).; 8 Aplikacije in spletne storitve niso na voljo v vseh državah ali jezikih, lahko
zahtevajo registracijo uporabnika in se lahko spremenijo ali postanejo nedostopne brez obvestila. Lahko se zaračunajo dodatni stroški in prijavnine. Potrebujete internetno storitev, ki ni vključena.; 9 Potrebujete internetno
storitev, ki ni vključena.; 10 Funkcija Intel® Wireless Display na voljo samo v izdelkih Intel®. Zahteva ločen sprejemnik Wireless Display z vrati USB in vhodom za HDTV ali zaslon z vhodom HDMI. Za ogled slik visoke
ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD).; 11 50 GB brezplačnega prostora za shranjevanje (za uporabnike prenosnikov HP Spectre). Za vse podrobnosti in pogoje uporabe, vključno s pravilnikom o preklicu
naročila, obiščite spletno mesto na naslovu www.box.com. Potrebujete internetno storitev, ki ni vključena. Ponudba se lahko spremeni brez obvestila.; 12 Vključuje programsko opremo Norton. Potrebujete dostop do
interneta. Prvih 60 dni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na posodobitve v živo.; 14 HP Support Assistant zahteva operacijski sistem Windows in internetno povezavo.; 15 Storitev HP SmartFriend bo
podpirala prenosne in namizne računalnike z operacijskimi sistemi Windows (Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 in Windows 8). Za oddaljeno podporo potrebujete internetno povezavo, ki je naprodaj posebej.
1

Več informacij na
www.hp.eu/notebooks
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam.
Nobenega dela tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem
dokumentu. V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8
sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://windows.microsoft.com/sl-SI/.
Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Intel in Core sta blagovni znamki ali zaščiteni
blagovni znamki družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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