Záznamový list

Konvertibilný počítač HP Spectre Pro x360 G1
Skutočná flexibilita, skutočná inovácia, skutočne výkonný
Elegantný, precízne spracovaný HP
Spectre Pro x360 ponúka výhody
flexibilného 360-stupňového pohybu
závesu a štyri prevádzkové režimy.
Najnovšia technológia poskytuje
riešenie bez kompromisov, ktoré
prekoná všetky vaše požiadavky.

● Windows 8.11
● Displej s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3")

Elegantný a štíhly

● Robustný a ľahký hliník vytvára na tomto neuveriteľne tenkom (15,4 mm) konvertibilnom počítači jednoliaty vzhľad. Začína na
hmotnosti iba 1,5 kg a dá sa jednoducho meniť medzi štyrmi rôznymi používateľskými režimami na dotykovej obrazovke s
uhlopriečkou 33,7 cm (13,3") a rozlíšením FHD alebo QHD 2.

Špičkový výkon

● Ovládnite svoj pracovný deň so systémom Windows 8.11 a procesormi Intel® Core™3 5. generácie s voliteľnou technológiou
vPro™4.

Nabitie na celé hodiny

● Nikdy nespomaľte vďaka dlhej výdrži batérie, ktorá poskytuje hodiny času na tvorenie, vysokú produktivitu a zábavu bez nutnosti
nabíjania.

Funkcie
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vychutnajte si intuitívne ovládanie systému Windows 8.1 1 alebo známe rozhranie systému Windows 7.1
Spravujte údaje, zabezpečenie a zariadenia z jedného cloudového riešenia s aplikáciou HP Touchpoint Manager.5
S modulom TPM 1.2 sú vaše dôležité údaje pod ochranou s hardvérovými šifrovacími kľúčmi.
Pracujte na väčšom počte miest vďaka viacerým možnostiam pripojenia, ktoré vám pomôžu zostať v spojení aj na cestách.
Získajte jednoduchšiu technickú podporu prostredníctvom služieb HP Care. Spoľahnite sa na cenovo výhodné odborné služby,
ktoré sú dostupné nepretržite a pokrývajú viaceré značky, zariadenia a operačné systémy.6
Spoločnosť HP vám pomáha šetriť váš čas a optimalizovať vaše zdroje cez odborné služby konfigurácií a nasadenia, ktoré vám
prinášajú rýchle, presné a globálne štandardizované IT riešenia.
Displej s realistickým rozlíšením Full HD, voliteľným ultravysokým rozlíšením QHD a uhlopriečkou 33,8 cm (13,3").2
Pevný a ľahký hliník vytvára na tomto neuveriteľne tenkom konvertibilnom počítači nádherný jednoliaty vzhľad.
Dosiahnite maximálny peňažný tok s mesačným predplatným na používanie najlepšieho hardvéru a služieb v triede a zároveň
získajte možnosť vymeniť každé tri roky svoj počítač za nový.7
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Konvertibilný počítač HP Spectre Pro x360 G1
Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

Windows 10 Pro 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 Single Language 641
Windows 7 Professional 641

Skupina procesora2

procesor Intel® Core™ i7; Procesor Intel® Core™ i5

Dostupné procesory2

procesor Intel® Core™ i7-5600U s grafickou kartou Intel HD Graphics 5500 (2,6 GHz, až 3,2 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); procesor Intel®
Core™ i5-5300U s grafickou kartou Intel HD Graphics 5500 (2,3 GHz, až 2,9 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); procesor Intel® Core™
i5-5200U s grafickou kartou Intel HD Graphics 5500 (2,2 GHz, až 2,7 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 8 GB
Poznámky k štandardnej pamäte: Prispájkovaná pamäť; Inovácie interných súčastí pamäte nie sú k dispozícii po výrobnej konfigurácii.

Vnútorná pamäť

128 GB Maximálne 512 GB M.2 SSD3

Obrazovka

Displej s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3"), FHD UWVA eDP 1.2 WLED BrightView (1 920 x 1 080); Displej s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3"), QHD UWVA 1.3 eDP + PSR WLED BrightView (2
560 x 1 440)8

Dostupná grafická karta

Integrovaný: Intel® HD Graphics 5500

Zvuk

Zvuk HD; Dva reproduktory; Duálne digitálne mikrofóny s modulovaním prenosu, podpora zrušenia ozveny a potlačenia hluku

Bezdrôtové technológie

Kombinované pripojenie 802.11a/b/g/n/ac (2x2) a Bluetooth® 4.0; Intel 802.11a/b/g/n (2x2) a Bluetooth® 4.04,5,6,7

Rozširujúce sloty

1x multiformátová čítačka digitálnych médií
(podporuje pamäťové karty SD, SDHC, SDXC)

Porty a konektory

3x port USB 3.0; 1x port DisplayPort 2.0; 1x HDMI; 1x kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón; 1x konektor napájania

Vstupná jednotka

Nezmenšená podsvietená klávesnica v štýle island
Dotyková plocha s podporou viacprstových gest. Dotykové ovládanie aktivované ako predvolené nastavenie.

Webová kamera

Webkamera HD; Kamera HP TrueVision Full HD8

Dostupný softvér

Kúpa balíka Office; Microsoft Security Essentials (iba modely so systémom Windows 7); Absolute Data Protect; Foxit PhantomPDF Express pre HP; CyberLink Power DVD; Prehrávač
Power Media Player 12; Softvér Intel® WiDi; HP PageLift (modely s Windows 7); Prehrávač Adobe® Shockwave Player; CyberLink YouCam; HP Touchpoint Manager; HP Wireless
Hotspot; HP ePrint9,10,11

Správa zabezpečenia

Podpora pre Intel® Anti-Theft; MS BitLocker; TPM 1.2

Napájanie

45 W sieťový adaptér Smart
3-článková batéria Li-ion HP (56 Wh) s dlhou výdržou

Rozmery

32,5 x 21,8 x 1,54 cm

Hmotnosť

Už od 1,5 kg
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

certifikácia ENERGY STAR®

Záruka

1-ročná obmedzená záruka (k dispozícii sú voliteľné balíky Care Pack, predávané samostatne), 1-ročná obmedzená záruka na batérie s dlhou výdržou HP (k dispozícii iba s 1-ročnou
obmedzenou zárukou platformy)
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Opakovač portov HP 3001pr
USB 3.0

Zoznámte sa so svojím horúcim stolovým riešením nezávislým od platformy pre nabíjanie vášho notebooku na cestách,
ktoré vás pripojí online a okamžite k jednému externému displeju 1,2 a až k trom zariadeniam pripojeným cez USB.1

Adaptér HP HDMI To VGA

The HP HDMI to VGA Adapter maximizes the display functionality of your HP UltrabookTM or Notebook PC by converting
the HDMI output signal to an analog VGA input for easy connecting to an external VGA display for dual-display
productivity.

Číslo produktu: F3S42AA

Číslo produktu: H4F02AA

Tenký kufrík HP Elite Top
Load

HP Touch to Pair Mouse

Adaptér HP Slim 65 W

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).

Číslo produktu: H5M91AA

Číslo produktu: H6E52AA

Buďte produktívny s kombinovaným adaptérom HP Slim 65 W, ktorý je schopný napájať notebook alebo Ultrabook™ radu
HP Business.

Číslo produktu: H6Y82AA

Servis HP iba hardvéru
prenosných počítačov u
zákazníka nasledujúci
pracovný deň počas 3 rokov

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

V prípade problémov s hardvérom je rýchly návrat k práci veľmi dôležitý. Ak sa vyskytne problém s vaším 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
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Poznámky v krátkych správach
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Navštívte

stránku http://www.microsoft.com.
2 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
3 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov alebo pre všetky softvérové aplikácie. Vyžaduje sa 64-bitový počítačový systém. Výkon sa líši v
závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
4 Na spustenie niektorých funkcií tejto technológie, napríklad technológie Intel® Active management a Intel Virtualization, sa vyžaduje softvér tretích strán. Dostupnosť aplikácií virtuálnych zariadení pre technológiu Intel vPro v budúcnosti závisí od poskytovateľov
softvéru tretích strán. Predáva sa ako voliteľná funkcia.
5 Softvér HP Touchpoint Manager podporuje operačné systémy Android™, iOS a Windows a počítače, prenosné počítače, tablety a smartfóny od rôznych výrobcov. Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke
www.hp.com/touchpoint. Softvér Touchpoint Manager vyžaduje zakúpenie predplatného. Funkcie In-band Find, Wipe, Lock, Unlock, Alarm sú podporované v systéme Windows, Android, iOS s výnimkou funkcie Alarm, ktorá v systéme iOS nie je podporovaná.
Dostupnosť funkcií Out-of-band HP iba Wipe, Zamknúť, Odomknúť a hlásenia kódov chýb spustenia systému BIOS je plánovaná vo vybratých zariadeniach HP EliteBook a vyžaduje technológiu Intel vPro a funkcie v stavoch napájania S3/Spánok, S4/Hibernovanie a
S5/Soft Off.i
6 Služby HP Care sú voliteľné. Úrovne služieb a časy odozvy služieb HP Care sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby
HP sa vzťahujú platné podmienky služieb, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený v čase predaja. Zákazník môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi a také práva nie sú v žiadnom
prípade ovplyvnené podmienkami služieb HP alebo obmedzenou zárukou HP, ktoré získate pri kúpe produktu HP.
7 Ponuky financovania a servisu od spoločnosti Hewlett-Packard Financial Services Company a jej dcérskych spoločností a pobočiek (pod spoločným názvom HPFSC) sú dostupné v určitých krajinách a sú podmienené schválením kreditu a vyhotovením štandardnej
dokumentácie HPFSC. Predplatné na používanie sú k dispozícii na obdobie 24 alebo 36 mesiacov. Tarify a podmienky sú založené na hodnotení kreditu zákazníka, typoch ponúk, službách a/alebo type a možnostiach vybavenia. Je možné, že niektorí zákazníci
nebudú mať nárok na využitie ponuky. Niektoré služby alebo ponuky nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Môžu platiť iné obmedzenia. HPFSC si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť tento program bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách operačného systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo

aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte
lokalitu http://www.microsoft.com.
2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov alebo pre všetky softvérové aplikácie. Vyžaduje sa 64-bitový počítačový systém. Výkon sa líši v
závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
3 V prípade ukladacích zariadení GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. V systémoch Windows 8 a 10 je pre softvér na obnovu systému vyhradených až 30 GB miesta.
7 Bezdrôtové pripojenie 802.11 je voliteľná doplnková funkcia a vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
5 Miracast je bezdrôtová technológia, ktorú môže počítač používať na projekciu obrazovky na televízory, projektory a prehrávače mediálnych prúdov, ktoré tiež podporujú technológiu Miracast. Technológiu Miracast môžete používať na zdieľanie svojej aktuálnej
práce v počítači a na prezentovanie prezentácie. Ďalšie informácie: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
6 Parametre pre bezdrôtovú sieť 802.11ac sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa konečné parametre budú odlišovať od orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť prenosného počítača komunikovať s inými zariadeniami v bezdrôtovej sieti
802.11ac.
7 Integrovaný softvér Intel WiDi si vyžaduje samostatne zakúpený projektor, televízor alebo počítačový monitor s integrovaným alebo externým prijímačom WiDi. Externé prijímače WiDi sa pripájajú k projektoru, televízoru alebo počítačovému monitoru pomocou
štandardného kábla VGA, HDMI, ktoré sa tiež predávajú samostatne.
8 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.
9 Použitie aplikácie HP Wireless Hotspot vyžaduje aktívne internetové pripojenie a samostatne zakúpený dátový paušál. Kým je hotspot bezdrôtovej siete HP aktívny, aplikácie v zariadení pokračujú v činnosti a používajú rovnaký dátový paušál ako hotspot
bezdrôtovej siete. Používanie dát prenášaných cez hotspot bezdrôtovej siete môže znamenať dodatočné poplatky. Podrobné informácie o dátovom paušále získate od poskytovateľa služby. Vyžaduje Windows 8.1 alebo aplikáciu HP Connection Manager pre
Windows 7.
10 Softvér HP Touchpoint Manager podporuje operačné systémy Android™, iOS a Windows a počítače, prenosné počítače, tablety a smartfóny od rôznych výrobcov. Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke
www.hp.com/touchpoint. Softvér Touchpoint Manager vyžaduje zakúpenie predplatného. Dostupnosť funkcií mimo pásma HP iba vymazať, zamknúť, odomknúť a hlásenia kódov chýb spustenia systému BIOS je plánovaná vo vybraných počítačoch HP EliteBook a
vyžaduje internetové pripojenie, technológiu Intel® vPro™ a funkcie v stavoch napájania S3/Sleep, S4/Hibernate a S5/Soft Off. Vymažú sa disky SATA. Vzdialené vymazanie automaticky šifrovaných diskov, ktoré majú aktívne hardvérové šifrovanie, nie je
podporované.
16 Služba HP ePrint vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP s webovým rozhraním a registráciu konta služby HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o službe HP ePrint nájdete na
stránke www.hp.com/go/businessmobileprinting

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/notebooks
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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