Taulukot

HP Chromebook 11 G2

Aktivoi opiskelijat osallistumaan ja
helpota henkilökunnan
opetusmateriaalin hallintaa tällä
edullisella, tehokkaalla ja
tuottavuutta parantavalla HP
Chromebook 11 G2 -kannettavalla.
Chromebook nappaa korkeimmat
arvosanat niin tutkimus- kuin
yhteistyökäytössäkin.

HP Chromebook 11 -kannettavan avulla voit työskennellä tehokkaasti niin luokassa kuin matkoillakin.
Nopea käynnistyminen ja verkkoselaaminen1 yhdessä pilvipohjaisen tallennustilan ja lukuisten
verkkosovellusten kanssa pitävät tuottavuutesi korkeana.
Samsung Exynos 5250 -ARM-suorittimella internetin selaaminen käy sukkelaan ja saat projektit nopeasti valmiiksi.2
Aloittaminen on uskomattoman nopeaa ja verkkoselaaminen1 vielä nopeampaa.
Perehdy jännittävään ja aina vain kasvavaan Chrome Web Store -kauppaan.3 Voit mukauttaa Chromebookin oman
näköiseksesi verkkokaupan uusimmilla sovelluksilla, työkaluilla, laajennuksilla ja teemoilla.4
Ohut ja luotettava Chromebook kulkee mukana kevyesti. Tyylikäs, pienikokoinen kannettava on helppo
ottaa mukaan minne tahansa.
Voit jakaa sisältöä lävistäjältään 29,46 cm:n (11,6 tuuman) näytöltä, jossa on laaja katselukulma.
Sisäinen Wi-Fi tuki takaa nopeamman ja luotettavamman langattoman yhteyden kuin koskaan aiemmin.5
Laitteen verkkokameran avulla voit pysyä yhteyksissä luokkatovereiden ja kollegoiden kanssa vaikka olisitte eri
puolilla maailmaa.2
Voit käyttää tiedostojasi missä tahansa internet-yhteyden välityksellä, sillä saat laitteen mukana 100 Gt
verkkotallennustilaa kahden vuoden ajaksi.3
Järjestelmä käy hiljaisesti, sillä laite on suunniteltu niin, että siinä ei tarvita tuuletinta.
Voit käyttää verkkoa ja sovelluksia luottavaisin mielin. Chrome OS -käyttöjärjestelmän käyttö ei edellytä
huoltotoimia, sillä sovellusten, kalenterimerkintöjen, sähköpostin ja viestien ohjelmistopäivitykset ovat
automaattisia.1
Siinä on myös paljon muita upeita ominaisuuksia.
Kunkin Chromebookin käyttöönotto, hallinta ja seuranta onnistuu helposti Googlen valinnaisessa
Chromebook-hallintakonsolissa.4
Lisäksi Google Chromebook -hallintakonsolin4 avulla järjestelmänvalvojat ja opettajat voivat luoda käyttäjäryhmiä
eri oppiaineille tai opiskelijaryhmille, esiasentaa ja estää sovelluksia luokka-asteen tai opetusryhmän mukaan ja
paljon muuta.
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Käyttöjärjestelmä

Chrome OS™

Prosessorituoteperhe

Samsung Exynos -suoritin

Prosessori

Samsung Exynos 5250 Dual -suoritin (1,7 GHz, 1 Mt välimuisti)1

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muisti

Enintään 2 Gt 1 600 MHz DDR3L SDRAM

Sisäinen tallennustila

enintään 16 Gt eMMC SSD2

Näyttö

Lävistäjältään 29,46 cm:n (11,6 tuuman) heijastamaton, litteä SVA WLED -teräväpiirtonäyttö (1 366 × 768)

Näyttöominaisuudet

Yhdysrakenteinen grafiikkasuoritin

Ääni/kuva

HD-äänentoisto; Stereokaiuttimet

Langattoman lähiverkon tuki 802.11a/b/g/n (2×2) Wi-Fi ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä4
Portit ja liittimet

2 USB 2.0 -porttia; mikro-USB-portti virtaliitännälle; kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä

Syöttölaite

Täysikokoinen, pintakuvioitu, valkoinen island-näppäimistö
Monikosketusta tukeva kosketuslevy
VGA-web-kamera

Ohjelmisto

Chrome OS™ -oletussovellukset

Suojaus

Turvalukon paikka (lukko hankittava erikseen); Sisäinen TPM 1.2 -turvasiru

Mitat

30×20,57×2,04 cm

Paino

Peruspaino 1,34 kg

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Virta

15,75 W:n mikro-USB-sovitin

Akun tyyppi

Kolmikennoinen 30 Wh:n litiumpolymeeriakku

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (päivitykset myydään erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP ulkoinen USB DVDRW
-asema

Yhdistä HP:n ulkoinen USB DVD/RW mihin tahansa tietokoneen vapaaseen USB-porttiin, jotta saat heti luku- ja
kirjoitusoikeuden optisiin tallennusvälineisiin.

HP Essential -selkäreppu

HP Essential -reppu sopii hyvin sekä opiskelijoille että liike-elämän ammattilaisille.

HP:n kolmipainikkeinen
USB-laserhiiri

Vaikuttavan tyylikäs ja kestävä HP:n kolmipainikkeinen USB-laserhiiri on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön ja
täydentämään HP:n yrityskäyttöön tarkoitettua kannettavaa.

Ohut HP Business -kotelo,
päältä avattava

HP Business Slim Top Load -laukku on kompakti, tyylikäs ja kestävä laukku, joka on suunniteltu tyylikkäille ja kevyille HP:n
ohuen profiilin yrityskannettaville (lävistäjältään enintään 14,1 tuuman näytöt).

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: UQ992E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: F2B56AA

Tuotenumero: H1D24AA

Tuotenumero: H4B81AA

Tuotenumero: H5M91AA
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Alaviitteet
Vaaditaan Internet-palvelu, joka on hankittava erikseen.; 2 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä.
Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Samsungin suoritinnumeroinnista ei voi päätellä kellotaajuutta.; 3 Tarjous liittyy vain tähän laitteeseen, ja tarjousta ei voi siirtää; jos tilaus
palautetaan, lisätallennustila peruutetaan. Lunastamiseen tarvitaan Chrome OS 23 tai sitä uudempi versio. Edellytyksenä on verkkoyhteys, joka ei sisälly toimitukseen. Tallennustilaa, hyvityksiä, tilausuusintaa,
peruutuksia ja tilauksen vanhenemista koskevaa lisätietoa on Googlen verkkosivustolla: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en Laajakaistan käyttöön on hankittava erikseen maksullinen
palvelusopimus. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteyden nopeus vaihtelee sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan. 4G-yhteensopivuus (HSPA+ ja LTE) vain
Yhdysvalloissa.; 4 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.; 5 Laajakaistan käyttöön on hankittava erikseen maksullinen palvelusopimus. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteyden nopeus
vaihtelee sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Samsungin suoritinnumeroinnista ei voi päätellä kellotaajuutta.; 2 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua.; 3 Tarjous liittyy vain tähän laitteeseen, ja tarjousta ei voi siirtää. Jos laite
palautetaan, lisätallennustilan käyttöoikeus peruutetaan. Tarjouksen lunastamiseen tarvitaan Chrome OS 23 tai sitä uudempi käyttöjärjestelmäversio. Edellytyksenä on verkkoyhteys, joka ei sisälly toimitukseen.
Tallennustilaa, hyvityksiä, tilausuusintaa, peruutuksia ja tilauksen vanhenemista koskevaa lisätietoa on Googlen verkkosivustolla: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en; 4 Edellytyksenä on
langaton tukiasema ja nternet-palvelu (eivät sisälly toimitukseen). Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
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Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel ja Core ovat Intel
Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat
omistajiensa omaisuutta.
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