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HP Chromebook 11 G2

Hold studerende til ilden, og giv
lærerstaben et magtfuldt redskab
til at styre klasselokalet med denne
prisvenlige, kraftige og produktive
HP Chromebook 11 G2. Denne
tynde og lette Chromebook får
topkarakterer i alt lige fra research
til samarbejde.

Hold produktiviteten på et højt niveau i klasselokalet, eller mens du er på farten, med HP Chromebook 11.
Hurtig opstart og søgning på nettet1 kombineret med cloud-baseret lagring og et væld af webapps sørger
for, at man får noget fra hånden.
Surf med høj fart på internettet, og bliv hurtigt færdig med dine projekter med Samsung Exynos 5250
ARM-processoren.2
Starter hurtigt op – og søgning1 er endnu hurtigere.
Oplev den spændende og stadigt voksende Chrome Web Store.3 Og tilpas din Chromebook med de nyeste apps,
værktøjer, udvidelser og temaer.4
Rejs uden besvær med en tynd og pålidelig Chromebook. Den har et elegant og kompakt design og er nem at
tage med hvor som helst.
Del indhold på den 29,46 cm (11,6") store vidvinkelskærm.
Få hurtigere og mere driftsikker trådløs adgang end nogensinde før – med indbygget understøttelse af WiFi.5
Kommuniker med andre studerende og kollegaer over hele verden via det integrerede webkamera.2
Få adgang til filer hvor som helst, der er adgang til internettet, med 100 GB lagring online i 2 år.3
Systemet er nærmest lydløst med et design, der overflødiggør blæseren.
Bliv fortrolig med nettet og applikationer. Chrome OS skal ikke vedligeholdes, men bliver automatisk
opdateret med apps, kalenderbegivenheder, e-mail og meddelelser.1
Og andre smarte funktioner.
Du kan nemt installere, administrere og spore Chromebooks med Googles valgfrie
Chromebook-administrationskonsol.4
Med Google Chromebook-administrationskonsol4 kan administratorer og undervisere oprette brugergrupper til
lærerstaben og studerende, forudinstallere eller blokere apps for hver enkelt klassetrin og meget mere.
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Operativsystem

Chrome OS™

Processorfamilie

Samsung Exynos-processor

Processor

Samsung Exynos 5250 Dual (1,7 GHz, 1 MB cache)1

Chipsæt

Chipsættet er integreret med processoren

RAM

Op til 2 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM

Internt lager

op til 16 GB eMMC SSD2

Skærm

29,46 cm (11,6") HD SVA WLED refleksfri fladskærm (1366 × 768)

Grafik

Grafikkort integreret i processor

Audio/visuel

HD-lyd; To højttalere

Understøttelse af trådløs

Kombination af 802.11a/b/g/n (2x2) Wi-Fi og Bluetooth® 4.04

Porte og stik

2 USB 2.0; 1 mikro-USB AC; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik

Inputenhed

Tastatur i fuld størrelse i hvidt design ("island-style")
Pegefelt med understøttelse af multi-berøringsbevægelser
VGA webcam

Software

Chrome OS™-standardapplikationer

Sikkerhed

Holder til sikkerhedslås (lås skal købes separat); TPM 1.2 integreret sikkerhedschip

Mål

30 x 20,57 x 2,04 cm

Vægt

Fra 1,34 kg

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-mærket

Strøm

15,75 W mikro-USB-adapter

Batteritype

3-cellers, 30 Wh Li-ion polymer

Garanti

1 års begrænset garanti (med mulighed for opgradering, sælges separat), 1 års garanti på det primære batteri
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP's eksterne USB
dvd/rw-drev

Det eksterne HP-USB-DVD/RW-drev tilsluttes en ledig USB-port på pc'en , så du får øjeblikkelig adgang til afspilning og
brænding af optiske medier.

HP Essential-rygsæk

HP's basisrygsæk er en perfekt løsning til transport af bærbare pc'er og ideel til såvel studerende som forretningsfolk.

3-knappers HP-lasermus
med USB-tilslutning

Den imponerende slanke og holdbare 3-knappers HP-lasermus med USB-tilslutning er fremstillet til effektiv
hverdagsbrug og som et supplement til din bærbare HP Business-computer.

Slank HP Business-taske
med topåbning

Den slanke HP Business-taske med topåbning er en kompakt, smart og holdbar taske, som er designet til de slanke og
lette bærbare HP Business-computere (skærme på op til 14,1" diagonalt).

3 års onsite-service næste
hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UQ992E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: H1D24AA

Produktnummer: H4B81AA

Produktnummer: H5M91AA
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Fodnoter
Internettjeneste kræves og medfølger ikke.; 2 Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer.
Ydeevnen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Samsungs nummerering er ikke et udtryk for clock-hastighed.; 3 Dette tilbud er knyttet til denne enhed og kan ikke overdrages; hvis det returneres, vil den
ekstra plads blive inddraget. For at kunne indløse det, skal du have Chrome OS 23 eller senere. Internetadgang kræves og medfølger ikke. Yderligere oplysninger om refunderinger af lagerplan, fornyelser, annulleringer
og udløb findes på Googles websted: Brug af https://support.Google.com/Chromebook/answer/2703646?hl=enBroadband kræver en separat anskaffet servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om
forsyningsmulighed og dækning i dit område hos serviceudbyderen. Forbindelseshastighederne vil afhænge af placering, miljø, netværksforhold og andre faktorer. 4G-kompatibilitet med HSPA + og LTE kun i USA.; 4 Skal
anskaffes særskilt eller som tilbehør; 5 Brug af bredbånd kræver en separat servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmulighed og dækning i dit område hos serviceudbyderen.
Forbindelseshastighederne afhænger af placering, miljø, netværksforhold og andre faktorer.
1

Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Samsungs nummerering er ikke et udtryk for clock-hastighed.; 2 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 million byte.; 3 Dette tilbud er knyttet til denne enhed og kan ikke overføres. hvis
enheden returneres, vil den ekstra lagringsplads blive inddraget. Du have Chrome OS 23 eller en senere version for at kunne indløse tilbuddet. Internetadgang kræves og medfølger ikke. Yderligere oplysninger om
refunderinger af lagerplan, fornyelser, annulleringer og udløb findes på Googles websted: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en; 4 Trådløst adgangspunkt og internetforbindelse kræves og er
ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
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Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser i dette dokument. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Core
er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres
respektive ejere.
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