
Datasheet

HP Spectre Pro 13 G1 notebook pc

De nieuwe definitie van stijl

Design van wereldklasse met
interessante functies die het werken
op de computer tot een echte
belevenis maken. De superdunne HP
Spectre Pro 13 biedt de kracht en de
prestaties die u nodig heeft voor uw
werk en heeft een unieke eigen stijl.

● Windows 10 Pro1

● Schermgrootte: 13,3 inch (33,8 cm)
diagonaal

Gevoel voor de dramatiek
● Werk in luxe met deze ongelooflijk dunne, lichte laptop die bij uw elegante stijl past, met een bijzonder intern scharnier en een

hyperbarisch koelsysteem dat de HP Spectre Pro 13 zijn gestroomlijnde profiel geeft.
Compromisloze prestaties
● Kies de kracht en stijl die u zoekt. Deze elegante pc biedt krachtige Intel® Core™ i5/i7-processors2, robuuste PCIe storageopties

en USB-C™-poorten om apparaten aan te sluiten.
Meer kijk- en luisterplezier
● Gun uzelf een betere samenwerkingservaring met het FHD IPS Corning® Gorilla® Glass-scherm, uitstekend geluid van Bang &

Olufsen en een full-size backlit-toetsenbord dat er schitterend uitziet en prettig werkt.
Pluspunten
● Werk de hele dag door met Windows 10 Pro1 en de krachtige, HP Spectre Pro 13 die ideaal is voor samenwerking.
● Werk, surf en maak contact met collega's met een snelle 6e-generatie Intel® Core™ i5/i7-processor2, PCIe SSD's en een lange

batterijlevensduur waardoor u uren kunt werken.
● Prikkel uw zintuigen met de aantrekkelijke HP Spectre Pro 13. De full-size backlit-toetsen worden omlijst door asgrijze en

koperkleurige accenten. Een glazen clickpad biedt veel ruimte voor bewegingen en accurate navigatie.
● Maak snel verbinding met uw tablet, telefoon of fitness-tracker. De drie USB-C™-oplaadpoorten laden mobiele devices

probleemloos op en de HDMI-adapter biedt snelle verbindingen naar monitoren en projectoren.
● Sluit snel aan via het optionele Thunderbolt™-dock met ondersteuning voor twee 4K-monitoren.3

● Werk effectief samen met audio van Bang & Olufsen, HP ruisonderdrukking, HP Audio Boost en een HD-webcam.
● HP Touchpoint Manager4 biedt klanten eenvoudige, praktische tools en diensten via één cloudgebaseerde oplossing voor het

beheren van data, beveiliging en een groot aantal devices van andere fabrikanten.
● Technische ondersteuning is eenvoudig met Helpdesk van HP Care. Voordelige expertise is 24/7 beschikbaar, voor meerdere

merken, apparaten en besturingssystemen.5
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Specificatietabel

Beschikbaar besturingssysteem Windows 10 Pro 641

Windows 10 Home 641

Windows 10 Home Single Language 641

Processorfamilie2 6e-generatie Intel® Core™ i7-processor; 6e-generatie Intel® Core™ i5-processor

Beschikbare processors2 Intel® Core™ i7-6500U met Intel HD Graphics 520 (2,5 GHz, tot 3,1 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i5-6200U met Intel HD Graphics 520
(2,3 GHz, tot 2,8 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 3 MB cache, 2 cores)

Chipset Chipset is geïntegreerd met de processor

Maximum geheugen Tot 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 1866 MT/sec. Gesoldeerd geheugen. Na configuratie in de fabriek zijn geen interne geheugenupgrades mogelijk.

Interne opslag 256 GB Tot 512 GB M.2 PCIe NVMe TLC SSD3

Scherm 13,3-inch (33,8-cm) diagonaal FHD UWVA eDP + PSR WLED BrightView ultra-slim plat (1920 x 1080)7

Beschikbare grafische oplossingen Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 520
(Ondersteuning voor HD Decode, DX12, DP1.2.)

Audio Audio van Bang & Olufsen; Vier luidsprekers; Geïntegreerde dual-array microfoon; HP ruisonderdrukking en HP Audio Boost

Draadloze technologie Intel® dual-band Wireless-AC 8260 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi en Bluetooth® 4.2 combo4,5,6

(Compatibel met door Miracast ondersteunde apparaten. Ondersteuning voor Intel® WiDi)

Poorten en connectoren 3 volledig functionele USB Type-C™-poorten (dataoverdracht, stroom, DisplayPort™ 1.2-uitgang en HDMI 1.4-uitgang via dongel) waarvan 2 met Thunderbolt™-ondersteuning
(docking, opladen en USB 3.1); 1 hoofdtelefoon/microfoon combo

Invoerapparaat Full-size eilandstijl backlit-toetsenbord
ClickPad met beeldsensor en glazen oppervlak, ondersteuning voor multi-touch, tikken is standaard ingeschakeld.

Webcam HP TrueVision Full HD-camera7

Beschikbare software Koop Office; Microsoft Bitlocker; Absolute Data Protect; Foxit PhantomPDF Express voor HP; CyberLink Power DVD; Power Media Player 12; Intel® WiDi-software; Adobe® Shockwave
Player; CyberLink YouCam; HP Touchpoint Manager; HP Wireless Hotspot; HP ePrint8,9,10,11,12

Beveiligingsbeheer TPM 2.0; Win 10 beveiligingskenmerken

Voeding 45-Watt Smart USB Type-C™ netadapter
4-cels, 38-Wh lithium-ion polymeer

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

Gewicht Vanaf 1,16 kg

Omgeving Laag-halogeen13

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerde configuraties beschikbaar

Garantie 1 jaar garantie (optionele Care Packs worden apart verkocht), 1 jaar garantie op de primaire batterij



Datasheet

HP Spectre Pro 13 G1 notebook pc

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP Conferencing
toetsenbord

Start uw Microsoft Lync telefoon- en videogesprekken vanaf uw HP Conferencing-toetsenbord en gebruik de speciale
toetsen om verbinding te maken of te verbreken en uw gesprekken en videoconferencing-instellingen te regelen1.
Bestelnr.: K8P74AA

HP UltraThin Bluetooth-muis Verhoog de productiviteit in stijl met de HP ultradunne draadloze muis, een superdunne, superelegante Bluetooth®-muis.
Bestelnr.: L9V78AA

HP Elite 65-Watt
Thunderbolt 3 dock

Creëer een opvallend krachtige, gestroomlijnde werkplek zonder kabels met het HP Thunderbolt 3 dock. Leverbaar in 3
opties, afhankelijk van uw notebook. Het biedt uitgebreide apparaat-, scherm- en netwerkmogelijkheden en kan
tegelijkertijd uw systeem opladen via één kabel van het dock naar uw HP EliteBook.
Bestelnr.: P5Q54AA

HP 39,6-cm (15,6-inch)
Executive zwarte Slim Top
Load-tas

Bescherm onderweg uw bezittingen met de HP Executive Slim Top Load-tas, die voorzien is van een afsluitbaar
notebookvak met dubbele rits, een veilig RFID-vak om uw ID af te schermen en een discreet vak voor een optioneel HP
TrackR Device.1

Bestelnr.: P6N20AA

HP USB-C reisdock Vervang uw dongels door het HP USB-C™ reisdock, dat overal onderweg voor mobiele connectiviteit zorgt.
Bestelnr.: T0K29AA

HP 45-Watt type C
USB-netadapter

Voed uw notebook of tablet en laad hem op1 via de USB-C™-poort met de HP 45-Watt USB-C™-netadapter.
Bestelnr.: V5Y26AA

HP 3 jaar, onsite
hardwareservice op
volgende werkdag, alleen
voor notebook

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.
Bestelnr.: HL510E

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions
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Messaging, voetnoten
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10
wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en
uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
3 Wordt apart of als optie verkocht.
4 Voor HP Touchpoint Manager dient een abonnement te worden aangeschaft, het ondersteunt Android™-, iOS- en Windows 7- of hogere besturingssystemen en pc's, notebooks, tablets en smartphones van verschillende fabrikanten. Niet in alle landen
beschikbaar, kijk op www.hp.com/touchpoint voor informatie over de beschikbaarheid.
5 HP Care Services zijn als optie verkrijgbaar. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Services variëren afhankelijk van de locatie. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer
informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten.
De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.

Technische specificaties disclaimers
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10
wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de
applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau.
3 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB (in Windows 10) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
4 Voor 802.11 wireless zijn een wireless access point en een internetaansluiting vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties. Indien de definitieve
specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de notebook met andere 802.11ac WLAN-devices.
5 Miracast is een draadloze technologie waarmee de scherminhoud van uw pc kan worden weergegeven via tv's, projectoren en mediaspelers die Miracast ondersteunen. U kunt Miracast gebruiken om uw pc-scherm te delen en presentaties te geven. Voor meer
informatie: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
6 Voor de ingebouwde Intel WiDi-software zijn een apart aan te schaffen projector, tv of computermonitor en een ingebouwde of externe WiDi-ontvanger nodig. Externe WiDi-ontvangers kunnen op de projector, tv of computermonitor worden aangesloten via een
standaard VGA- of HDMI-kabel, die apart verkrijgbaar zijn.
7 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
8 Een Absolute-abonnement is vereist, kijk voor complete informatie op http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. De Absolute Data Protect-agent is uitgeschakeld bij levering en moet door de klant worden geactiveerd. Service kan beperkt zijn,
raadpleeg Absolute voor beschikbaarheid buiten de V.S. De optionele abonnementsservice van Absolute Recovery Guarantee biedt beperkte garantie. Bepaalde voorwaarden zijn van toepassing. Kijk voor meer informatie op:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement.
9 Voor de ingebouwde Intel WiDi-software zijn een apart aan te schaffen projector, tv of computermonitor en een ingebouwde of externe WiDi-ontvanger nodig. Externe WiDi-ontvangers kunnen op de projector, tv of computermonitor worden aangesloten via een
standaard VGA- of HDMI-kabel, die apart verkrijgbaar zijn.
10 Voor HP Touchpoint Manager dient een abonnement te worden aangeschaft, het ondersteunt Android™-, iOS- en Windows 7- of hogere besturingssystemen en pc's, notebooks, tablets en smartphones van verschillende fabrikanten. Niet in alle landen
beschikbaar, kijk op www.hp.com/touchpoint voor informatie over de beschikbaarheid.
11 Voor de HP Wireless Hotspot-applicatie zijn een actieve internetverbinding en een afzonderlijk aan te schaffen data-abonnement vereist. Als HP Wireless Hotspot ingeschakeld is, blijven applicaties op het apparaat werken en gebruiken ze hetzelfde
data-abonnement als de draadloze hotspot. Aan het datagebruik op draadloze hotspots kunnen extra kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw contract voor informatie. Windows is vereist.
12 Voor ePrint is een internetverbinding naar een web-compatibele HP printer vereist. Registratie van een HP ePrint account is vereist. Een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en complete informatie is beschikbaar op
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
13 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.

Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks

Kies voor HP Financial Services
Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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