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PC Portátil HP Spectre Pro 13 G1
A nova definição de estilo
O design de classe mundial alia-se a
funcionalidades ricas para
revolucionar a experiência de
computação. O incrivelmente fino HP
Spectre Pro 13 oferece a potência e o
desempenho de que necessita aliados
a um estilo irresistível para o seu dia
de trabalho.

A HP recomenda o Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● Tamanho do ecrã: 33,8 cm (13,3 pol.) na
diagonal

Elegante, sofisticado e requintado

● Trabalhe com requinte ao utilizar este portátil incrivelmente fino e leve que se adequa ao seu sofisticado estilo e que apresenta
um design com dobradiça de pistão interno e um sistema de arrefecimento hiperbárico que confere elegância ao HP Spectre Pro
13.

Desempenho inigualável

● Contemple a essência e o estilo que tanto deseja. Este elegante PC utiliza potentes processadores Intel® Core™ i5/i72, possui
opções de armazenamento PCIe robustas e portas USB-C™ para ligações fáceis.

Desperte os seus sentidos

● Desfrute de uma experiência de colaboração mais refinada com um ecrã FHD IPS Corning® Gorilla® Glass, o impressionante Áudio
Bang & Olufsen e um elegante teclado de tamanho completo retroiluminado premium que proporciona uma incrível experiência
de escrita.

Características

● Encare as suas tarefas diárias com o Windows 10 Pro1 e com o potente HP Spectre Pro 13 preparado para a colaboração.
● Trabalhe, navegue e ligue-se a colegas com o desempenho de um processador de 6.ª geração Intel® Core™ i5/i7, 2 os SSDs PCIe
e a elevada autonomia da bateria que lhe permite trabalhar durante horas.
● Desperte os seus sentidos com o incrível HP Spectre Pro 13. As superfícies refinadas em cinza escuro e em cobre envolvem o
teclado de tamanho completo com retroiluminação. A vasta superfície do clickpad em vidro suave oferece-lhe suporte para
gestos e navegação com precisão.
● Ligue-se rapidamente ao seu tablet, telefone ou fitness tracker. As três portas de carregamento USB-C™ permitem um
carregamento prático e simples de dispositivos móveis, e o adaptador HDMI permite ligações rápidas a monitores e a projetores.
● Ligue-se rapidamente ao utilizar a estação de ancoragem Thunderbolt™ opcional com suporte para dois monitores 4K.3
● Colabore eficazmente com Áudio Bang & Olufsen, HP Noise Cancellation, HP Audio Boost e uma câmara Web HD.
● O HP Touchpoint Manager4 oferece serviços e ferramentas simples e úteis aos clientes, a partir de uma única solução baseada na
nuvem de gestão de dados, segurança e uma vasta gama de dispositivos de terceiros.
● Tire partido do suporte técnico simplificado com o Helpdesk do HP Care. Confie em profissionais altamente qualificados e
eficientes, disponíveis 24 horas, 7 dias por semana, que lhe prestam assistência a diversas marcas, dispositivos e sistemas
operativos.5
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Tabela de especificações

A HP recomenda o Windows 10 Pro.

Sistema operativo disponível

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641

Família de processadores2

Processador Intel® Core™ de 6.ª geração i7; Processador Intel® Core™ de 6.ª geração i5

Processadores disponíveis2

Intel® Core™ i7-6500U com placa gráfica Intel HD 520 (2,5 GHz, até 3,1 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB de cache, 2 núcleos); Processador Intel® Core™ i5-6200U com
placa gráfica Intel HD 520 (2,3 GHz, até 2,8 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 3 MB de cache, 2 núcleos)

Chipset

Chipset está integrado com o processador

Memória Máxima

Até SDRAM LPDDR3-1866 de 8 GB
Nota de memória padrão: Taxas de transferência de até 1866 MT/s. Memória soldada. As atualizações de componentes internos para memória não estão disponíveis após a
configuração de fábrica.

Armazenamento interno

256 GB Até 512 GB SSD NVMe TLC PCIe M.23

Ecrã

Ultrafino plano FHD UWVA eDP + PSR WLED BrightView de 33,8 cm (13,3 pol.) na diagonal (1920 x 1080)7

Placa gráfica disponível

Integrada: Placa gráfica Intel® HD 520
(Suporte para HD Decode, DX12, DP1.2.)

Áudio

Áudio Bang & Olufsen; Quatro altifalantes; Sistema de microfone duplo integrado; HP Noise Cancellation e HP Audio Boost

Tecnologias Sem Cabos

Combo Bluetooth® 4.2 e Wi-Fi Intel® Dual Band sem fios AC 8260 802.11a/b/g/n/ac (2x2)4,5,6
(Compatível com dispositivos com Miracast. Suporte para Intel® WiDi)

Portas e Ligações

3 portas USB Type-C totalmente funcionais (transferência de dados, fornecimento de energia, DisplayPort™ 1.2 de saída e HDMI 1.4 de saída através de dongle) das quais 2
oferecem suporte Thunderbolt™ (ancoragem, carregamento e USB 3.1); 1 combo de auscultadores/microfone

Dispositivo de entrada

Teclado completo tipo ilha com retroiluminação
Clickpad com sensor de imagem e superfície em vidro, suporte para gestos multitoque ativado, toques ativados como predefinição.

Webcam

Câmara Full HD HP TrueVision7

Software disponível

Comprar o Office; Microsoft Bitlocker; Software Intel® WiDi; Adobe® Shockwave Player; HP Touchpoint Manager; HP ePrint9,10,12

Gestão de Segurança

TPM 2.0; funcionalidades de segurança Windows 10

Alimentação

Adaptador Inteligente CA 45W USB Tipo-C™
Polímero de iões de lítio de 4 células, 38 Wh
Até 9 horas e 45 minutos14

Dimensões

32,5 x 22,94 x 1,04 cm

Peso

A partir de 1,16 kg

Ambientais

Baixo halogéneo13

Conformidade com standards de
eficiência energética

Configurações com certificação ENERGY STAR® disponíveis

Garantia

1 ano de garantia limitada (Care Packs opcionais disponíveis, vendidos separadamente), 1 ano de garantia limitada para a bateria principal
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A HP recomenda o Windows 10 Pro.

Acessórios e serviços (não incluídos)
Rato Bluetooth HP ultrafino

Aumente a produtividade com estilo com o Rato sem fios ultrafino HP, um rato Bluetooth® super fino e super elegante.

Mala Top Load Slim HP
Executive Preta de 39,6 cm
(15,6 pol.)

Proteja os conteúdos da sua mala enquanto está em viagem com a Mala Top Load Slim HP Executive, que tem um
compartimento para portátil com fecho duplo bloqueável, bolso com proteção RFID para proteger a sua identificação e
um discreto bolso para o dispositivo de localização opcional.1

Estação de ancoragem
USB-C HP

Livre-se de dongles e dê as boas vindas à Estação de ancoragem de viagem USB-C™ HP, concebida para simplificar a sua
conectividade móvel quando está em viagem.

Adaptador CA HP de 45 W
para USB Type-C

Alimente e carregue o seu portátil ou tablet1 a partir da porta USB-C™ com o adaptador de CA USB-C™ HP de 45 W.

Suporte de hardware HP, 3
anos, no dia útil seguinte no
local para portáteis

Durante 3 anos, terá o suporte de hardware do seu equipamento informático no local, no dia útil seguinte por parte de
um técnico qualificado pela HP, se a questão não puder ser resolvida remotamente.

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Número de produto: L9V78AA

Número de produto: P6N20AA

Número de produto: T0K29AA

Número de produto: V5Y26AA

Número de produto: HL510E
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A HP recomenda o Windows 10 Pro.

Rodapés com mensagens
1 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores, software ou BIOS atualizados de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do

Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente e as atualizações estão sempre ativas. Podem ser aplicadas taxas do fornecedor de serviços de Internet e podem ser necessários requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo. Consulte
http://www.microsoft.com
2 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do
relógio irão variar de acordo com a carga de trabalho da aplicação e as configurações de hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.
3 Vendido separadamente ou adquirido como função opcional.
4 O HP Touchpoint Manager requer a aquisição de uma subscrição e suporta os sistemas operativos Android™, iOS e Windows 7 ou superior e computadores, portáteis, tablets e smartphones de vários fabricantes. Não disponível em todos os países, visite
www.hp.com/touchpoint para obter informações sobre disponibilidade.
5 Os serviços HP Care são opcionais. Os níveis de serviço e os tempos de resposta dos serviços HP Care poderão variar consoante a sua localização geográfica. O serviço inicia na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e limitações. Para mais
informações, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da aquisição. O cliente pode possuir direitos legais adicionais de acordo com as leis locais
aplicáveis e tais direitos não são afetados de forma alguma pelos termos e condições de serviço da HP ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.

Especificações técnicas renúncias
1 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores, software ou BIOS atualizados de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do

Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente e as atualizações estão sempre ativas. Podem ser aplicadas taxas do fornecedor de serviços de Internet e podem ser necessários requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo. Consulte
http://www.microsoft.com
2 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do
relógio irão variar em função da carga de trabalho de aplicações e das suas configurações de hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.
3 Para unidades de armazenamento, GB = mil milhões de bytes. A capacidade real formatada é inferior. Até 30 GB (para o Windows 10) estão reservados para software de recuperação do sistema.
4 Para ligações sem fios 802.11, é necessário um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet, não incluídos. Disponibilidade limitada de pontos de acesso sem fios públicos. As especificações para a WLAN 802.11ac são especificações previstas e não são finais.
Se as especificações finais forem diferentes das especificações previstas, isso poderá afetar a capacidade de comunicação do portátil com outros dispositivos WLAN 802.11ac.
5 Miracast é uma tecnologia sem fios que o seu PC pode utilizar para projetar o seu ecrã em televisores, projetores e leitores de multimédia com transmissão em sequência que também suportem Miracast. Pode utilizar a tecnologia Miracast para partilhar o que
está a fazer no seu PC e para fazer uma apresentação de diapositivos. Para obter mais informações: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
6 O software Intel Wi-Di integrado requer a aquisição em separado de um projetor, TV ou monitor de computador com um recetor Wi-Di integrado ou externo. Os recetores Wi-Di externos ligam-se ao projetor, TV ou monitor de computador através de um cabo VGA,
HDMI padrão, também vendido em separado.
7 Conteúdo HD necessário para visualizar imagens HD.
9 O software Intel Wi-Di integrado requer a aquisição em separado de um projetor, TV ou monitor de computador com um recetor Wi-Di integrado ou externo. Os recetores Wi-Di externos ligam-se ao projetor, TV ou monitor de computador através de um cabo VGA,
HDMI padrão, também vendido em separado.
10 O HP Touchpoint Manager requer a aquisição de uma subscrição e suporta os sistemas operativos Android™, iOS e Windows 7 ou posterior e computadores, portáteis, tablets e smartphones de vários fabricantes. Não disponível em todos os países. Visite
www.hp.com/touchpoint para obter informações sobre a disponibilidade.
12 O ePrint requer uma ligação à Internet para a impressora HP com ligação à Web. Requer o registo de conta HP ePrint. Para obter uma lista de impressoras elegíveis, tipos de documentos e imagens suportados e para detalhes completos, visite
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
13 As fontes de alimentação externas, cabos de energia, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem ser ou não de baixo halogéneo.
14 A duração da bateria MM14 com o Windows 10 depende de vários fatores, incluindo o modelo do produto, configuração, aplicações carregadas, funcionalidades, utilização, funcionamento sem fios e definições da gestão de energia. A capacidade máxima da
bateria irá diminuir naturalmente com a utilização ao longo do tempo. Visite www.bapco.com para obter mais informações.

Saiba mais em
www.hp.eu/notebooks

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para
os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante
neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou
omissões contidas no presente documento.
Bluetooth é uma marca comercial do respetivo proprietário e é utilizada pela HP Inc. sob licença. Intel e Core são marcas comerciais da Intel Corporation nos E.U.A. e
noutros países. USB Type-C™ e USB-C™ são marcas comerciais da USB Implementers Forum. ENERGY STAR e o logótipo ENERGY STAR são marcas comerciais
registadas da U.S. Environmental Protection Agency (Agência para a Proteção Ambiental dos E.U.A). DisplayPort™ e o logótipo DisplayPort™ são marcas comerciais
propriedade da Video Electronics Standards Association (VESA®) nos E.U.A. e noutros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos
proprietários.
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