Datasheet

HP Chromebook 11 G2

Houd studenten bij de les en
beheer opdrachten en taken in de
klas met de voordelige, krachtige,
productieve HP Chromebook 11
G2. Deze dunne, lichte
Chromebook scoort uitstekend op
alle gebieden, van onderzoek tot
samenwerking.

Met de HP Chromebook 11 bent u in de klas en onderweg productiever. Snel starten en browsen1, opslag in
de cloud en de grote keus aan webapps bevorderen uw productiviteit.
Navigeer vliegensvlug over internet en voer projecten sneller uit met de Samsung Exynos 5250 ARM processor.2
U krijgt direct verbinding en kunt razendsnel browsen1.
Geniet van de steeds grotere keus in de Chrome Web Store.3 Personaliseer uw Chromebook met de nieuwste apps,
tools, uitbreidingen en thema's.4
De dunne en betrouwbare Chromebook is licht. Met zijn handzame, compacte design is hij gemakkelijk
overal mee naar toe te nemen.
Deel content op een 29,46-cm (11,6-inch) diagonaal scherm met brede inkijkhoeken.
Maak sneller en betrouwbaarder draadloos verbinding dankzij de ingebouwde WiFi-ondersteuning.5
Communiceer met studiegenoten en collega's overal ter wereld via de geïntegreerde webcam.2
Uw bestanden zijn overal beschikbaar waar u internettoegang heeft en u beschikt 2 jaar lang over 100 GB online
opslagruimte.3
Het systeem werkt stil, omdat het geen ventilator bevat.
Betrouwbare toegang tot internet en apps. Het Chrome OS is onderhoudsvrij omdat software-updates van
apps, agenda, e-mail en berichten automatisch worden uitgevoerd.1
En vele andere voordelen.
Implementeer, beheer en traceer al uw Chromebooks eenvoudig met Google's optionele Chromebook
managementconsole.4
Met de Google Chromebook managementconsole4 kunnen beheerders en docenten gebruikersgroepen voor
docenten en studenten aanmaken, apps voor elke categorie of klasse installeren of blokkeren en meer.
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Besturingssysteem

Chrome OS™

Processorfamilie

Samsung Exynos processor

Processor

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

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Geheugen

Tot 2 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM

Interne opslag

tot 16 GB eMMC SSD2

Scherm

29,46-cm (11,6-inch) diagonaal HD SVA WLED ontspiegeld plat (1366 x 768)

Video

Graphics geïntegreerd op processor

Audio/Visueel

HD audio; Twee luidsprekers

Ondersteuning voor
draadloos gebruik

802.11a/b/g/n (2 x 2) WiFi en Bluetooth® 4.0 combo4

Poorten en connectoren

2 USB 2.0; 1 micro-USB AC; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo

Invoerapparaat

Standaard wit eiland-stijl toetsenbord met reliëf
Touchpad met multi-touch bewegingsondersteuning
VGA-webcam

Software

Chrome OS™ standaard apps

Beveiliging

Oog voor veiligheidsslot (slot moet apart worden aangeschaft); Ingebouwde TPM 1.2 beveiligingschip

Afmetingen

30 x 20,57 x 2,04 cm

Gewicht

Vanaf 1,34 kg

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd

Voeding

15,75-Watt micro-USB adapter

Type batterij

3-cels, 30-Watt/uur lithium-ion polymeren

Garantie

1 jaar garantie (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op de primaire batterij
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP externe USB dvdrw drive

Sluit de HP externe USB dvd/rw aan op een vrije USB-poort op uw pc om optische media direct te lezen en te
beschrijven.

Bestelnr.: F2B56AA

HP Essential backpack

Het HP Essential backpack is ideaal voor studenten en professionals die hun notebook willen meenemen.

HP USB lasermuis met 3
knoppen

De indrukwekkend fraaie, duurzame HP USB lasermuis met 3 knoppen is ontworpen voor dagelijks gebruik met uw HP
business notebook.

HP Business Slim Top Load
tas

De HP Business Slim Top Load tas is een compacte, stijlvolle en duurzame tas voor de schitterende, dunne HP Business
notebooks (met een scherm tot 14,1 inch diagonaal).

3 jaar onsite op de volgende
werkdag

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.: UQ992E

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Bestelnr.: H1D24AA

Bestelnr.: H4B81AA

Bestelnr.: H5M91AA
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Voetnoten
Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.; 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. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. Samsung's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.; 3 Deze aanbieding is gekoppeld aan het apparaat
en is niet overdraagbaar; bij retournering vervalt de extra opslagruimte. Voor het gebruik is Chrome OS 23 of later vereist. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen. Meer informatie over restitutie, vernieuwing,
annulering en de vervaltermijn van de opslag is beschikbaar op de website van Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en Voor breedbandgebruik is een apart aan te schaffen
servicecontract nodig. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Verbindingssnelheden variëren afhankelijk van de locatie, de omgeving, de netwerkcapaciteit en
andere factoren. 4G-ondersteuning met HSPA + en LTE alleen in de V.S.; 4 Wordt apart of als optie verkocht.; 5 Voor breedbandgebruik is een apart aan te schaffen serviceabonnement nodig. Raadpleeg uw
serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Verbindingssnelheden kunnen variëren afhankelijk van de omgeving, netwerkcapaciteit en andere factoren.
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Technische specificaties disclaimers
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. De prestaties variëren, afhankelijk
van uw hardware- en softwareconfiguratie. Samsung's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.; 2 Voor vaste schijven, GB = 1 miljard bytes.; 3 Deze aanbieding is gekoppeld aan het apparaat en is niet
overdraagbaar. Bij retournering van het apparaat vervalt de extra opslagruimte. Om gebruik te maken van deze aanbieding is Chrome OS 23 of later vereist. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen. Meer
informatie over restitutie, vernieuwing, annulering en de vervaltermijn van de opslag is beschikbaar op de website van Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en; 4 Wireless access point
en internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
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Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks
Werk samen met HP Financial Services

Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de
houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel
Corporation of haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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