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HP Spectre Notebook 13-v101nc
Výkon ešte nikdy nevyzeral tak tenko
Prejdite na úplne novú úroveň dizajnu a technológie. Umelecké materiály a pútavé vyhotovenie vytvárajú zážitky,
ktorým sa nepodobá nič iné. Vďaka úžasnému zloženiu tela s hrúbkou len 10,4 mm a maximálnemu výkonu procesora
Intel® Core™ i5 alebo i7 je tento luxusný notebook absolútne neodolateľný.
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Tenší než tenký

Túžba začína dizajnom, ktorému sa
nič nevyrovná. Tento neskutočne
tenký notebook, ktorý je vyrobený z
odolného hliníka a uhlíkových vlákien,
stelesňuje novú definíciu dokonalosti.

Výkonnejší na každom kúsku

Nastal čas skombinovať neuveriteľný
výkon s revolučným dizajnom.
Najmodernejší hyperbarický chladiaci
systém nasáva studený vzduch, aby
sa vysoký výkon procesora Intel®
Core™ i2 stal pozoruhodnou realitou.

Zmyslové umelecké dielo

Doprajte si rafinovanejšiu zábavu s
rozlíšením Full HD3, displejom so
sklom Corning® Gorilla® Glass od
okraja po okraj, zvukom od Bang &
Olufsen a tromi portami USB-C™4 na
pripojenie externých displejov a
príslušenstva.

Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia
frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a vašej konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti. 3 Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD je
potrebný obsah s rozlíšením Full HD. 4 USB Type-C™ a USB-C™ sú ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum.
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Špecifikácie
Výkon

Operačný systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, max. 3,1 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá)
Skupina procesora: Procesor Intel® Core™ i5 7. generácie
Pamäť
8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (na doske)
Ukladacie zariadenia
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Grafika
Integrovaná Intel® HD Graphics 620
Zvuk
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Štyri reproduktory
Obrazovka
Displej IPS UWVA BrightView s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3"), sklom Corning® Gorilla®
Glass a podsvietením WLED (1920 x 1080)
Napájanie
Sieťový adaptér AC 45 W
Typ batérie
4-článková lítiovo-iónová batéria 38 Wh
Dlhá výdrž batérie
Odhadovaná výdrž batérie až 8 hodín2
_

Konektivita

Bezdrôtové pripojenie
Kombinované pripojenie Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2 (kompatibilné s
normou Miracast)
Porty
1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón
1 port USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (HP Sleep and Charge)
2 porty USB 3.1 Type-C™ Gen 2 (HP Sleep and Charge, Thunderbolt)
Webová kamera
Kamera HP TrueVision HD s duálnym digitálnym mikrofónom

Dizajn

Farba produktu
Tmavá strieborná, medený horný rám klávesnice
_

Softvér

Aplikácie HP
HP Audio Switch; HP Cool Control; HP JumpStart
Softvér
1-mesačná skúšobná verzia pre nových zákazníkov služieb Microsoft® Office 365
Služby a podpora
Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™ 1
_

Ďalšie informácie

Katalógové číslo
P/N: Z3F69EA #BCM
Kód UPC/EAN: 190780823934
Zhoda s normami energetickej efektívnosti
s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver
Hmotnosť
1,11 kg
Balené: 3,42 kg
Rozmery
32,5 x 22,9 x 1,04 cm
Balené: 43,2 x 13 x 34,4 cm
Záruka
2-ročná obmedzená záruka na súčiastky, prácu a servis s možnosťou vyzdvihnutia a
vrátenia; Záruku na produkt môžete rozšíriť celkovo až na 3 roky; ďalšie informácie
získate od predajcu spoločnosti HP.
Dodávané príslušenstvo
Puzdro; Adaptér USB Type-C™ na USB 3.0
Klávesnica
Podsvietená klávesnica štandardnej veľkosti s klávesmi v štýle island
Plôška HP Imagepad s podporou viacprstových gest
Správa zabezpečenia
Podpora modulu Trusted Platform Module (TPM)

Kompatibilné príslušenstvo*

Služby v rámci záruky*

* Nie je súčasťou dodávky.
HP Z5000 Dark
Ash Silver
Wireless Mouse
W2Q00AA

HP 14 Spectre
Black Slim
Topload
W5T45AA

HP 13.3 Spectre
Black Leather
Sleeve (Zipper)
W5T46AA

3 roky, vyzdvihnutie
a vrátenie
UM946E

1 Bezplatná demoverzia McAfee LiveSafe na 12-mesačná (Vyžaduje sa prístup na internet. Vrátane prvých 12-mesačná. Pre ďalšie priebežné aktualizácie sa vyžaduje poplatok.)2 Odhadovaná výdrž batérie pri používaní systému Windows 10 vychádza z

porovnávacích testov Windows 10/MobileMark® 2014. Výdrž batérie sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna
kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch
dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechané informácie v
tomto dokumente. Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka jej vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe
licencie. Intel a Core sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších krajinách. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných
vlastníkov. Nie všetky funkcie sú k dispozícii vo všetkých edíciách alebo verziách 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 webovú lokalitu http://www.microsoft.com.
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