Specifikace

Notebook HP Classmate

Počítač HP Classmate představuje
cenově dostupné, odolné a výkonné
řešení pro výpočetní potřeby studentů.
S nástroji, jako jsou bohaté obrazové a
zvukové funkce, budou studenti
zapojeni do výuky a rozvíjet
dovednosti 21. století, zatímco učitelé
získají prostředek ke správě celé třídy.

Společnost HP doporučuje systém Windows.
Windows 8.1.

● Okamžité spuštění, rychlé přepínání mezi aplikacemi a snadnější správa souborů – díky svižnému a plynulému systému Windows
8.1.1

Skvělé řešení. Skvělá cena.

● Počítač HP Classmate poskytne studentům potřebný výpočetní výkon za cenu, která je dostupná pro školy na celém světě.

Nejmodernější spolužák vůbec.

● Pomáhá maximalizovat učení a přináší revoluční vzdělávací zážitky díky správnému vyvážení výkonu, funkcí a životnosti baterie s
novými dvoujádrovými procesory Intel® Celeron®.2

Vydejte se na výlet, aniž byste opouštěli třídu.

● Pozvěte do svých učeben hosty a odborníky z celého světa pomocí integrované funkce videokonference, nastavitelné HD webové
kamery,3 digitálního mikrofonu a reproduktorů.4

Podívejte se na to jasněji.

● Studenti jsou mobilnější než kdy dříve. Počítač HP Classmate umožňuje studentům pracovat v prakticky jakémkoli prostředí díky
25,65cm (10,1") HD obrazovce s antireflexní úpravou.

Pomůže ochránit studenty.

● Nastavte oprávnění a parametry pro bezpečné hledání a stahování, aby byl počítač HP Classmate chráněn před malwarem a
jinými hrozbami.

Praktické držadlo.

● Studenti mohou svůj počítač HP Classmate snadno nosit za integrované držadlo.
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Tabulka s technickými údaji

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Dostupný operační systém

Windows 8.1 Pro 641

Rodina procesorů2

Procesor Intel® Celeron®

Dostupné procesory2

Procesor Intel® Celeron® N2806 s grafickou kartou Intel HD (1,46 GHz, 1 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Čipová sada integrovaná s procesorem

Maximální paměť

Max. 4 GB 1066/1333 MHz DDR3L SDRAM3

Paměťové sloty

1 slot SODIMM

Interní paměť

320 GB max. 500 GB SATA (5400 ot./min)4

Monitor

25,65 cm (10,1") s rozlišením HD a antireflexní úpravou7

Dostupná grafika

Intel® HD Graphics7

Zvuk

Integrované reproduktory; Digitální mikrofon; Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu

Bezdrátové technologie

Kombinované rozhraní 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth® 4.05

Komunikace

Síťová karta Realtek RTL8105E-VL (10/100)

Rozšiřující sloty

1 čtečka karet SD 2 v 1

Porty a konektory

1 port USB 3.0; 1 port USB 2.0; 1 port HDMI; 1 port RJ-45; 1 kombinovaný výstup pro sluchátka a mikrofon; 1 vstup napájení (DC)6

Vstupní zařízení

Integrovaná klávesnice QWERTY s funkční klávesou; čokoládová klávesnice (volitelně)
Zařízení Touchpad

Web kamera

1,0 Mpx HD webkamera7,8

Dostupný software

Zakoupení produktu Office

Správa zabezpečení

Slot na bezpečnostní zámek (bezpečnostní zámek je nutné zakoupit zvlášť); TPM 1.2

Napájení

Napájecí adaptér 40 W (AC)
2článková polymerová (25 Wh); 3článková polymerová (37 Wh)

Rozměry

10,62 x 7,68 x 1,06" (vpředu); 27 x 21,3 x 2,68 cm (vpředu)

Hmotnost

Základní hmotnost 2,87 lb; Od 1,3 kg
(Hmotnost je závislá na konfiguraci.)

Záruka

Jednoletá omezená záruka (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně), jednoletá záruka na primární baterii
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Batoh HP Slim Ultrabook

Batoh HP Slim Ultrabook – stylová, odolná a kompaktní brašna určená pro váš Ultrabook™. Černá keprová tkanina
zvýrazněná šedým tartanem představuje spojení praktického tvaru a funkčnosti pro zajištění ochrany vašich zařízení a
vytříbeného vzhledu.

Produktové číslo: F3W16AA

Replikátor portů HP 3005pr
USB 3.0

Vše, co potřebujete každý den, je vám k dispozici pomocí jednoho jednoduchého připojení. Replikátor portů HP 3005pr
USB 3.0 je naše jedinečné řešení nezávislé na platformě pro pracoviště, která jsou využívána více uživateli (hot desking).
Buďte online, mějte k dispozici až šest každodenně využívaných zařízení USB a rozšiřte svou produktivitu připojením dvou
externích displejů – to vše pomocí jediného kabelu USB 3.0.

Produktové číslo: H1L08AA

Bezdrátová myš HP Comfort
Grip

Bezdrátová myš HP Comfort Grip má baterii s životností 30 měsíců a robustní, moderní design, který perfektně ladí s
notebooky řady HP Business.

Lankový zámek HP Ultraslim
Keyed Cable Lock

Zabezpečte své zařízení HP Ultrabook™ nebo přenosný počítač HP rychle a snadno pomocí lankového zámku HP
Ultraslim Keyed Cable Lock.

USB optická cestovní myš HP

Vstupní a výstupní zařízení HP přinášejí firemním notebookům HP funkce stolního počítače. Optická cestovní myš HP USB
přináší pohodlí a eleganci optické myši v miniaturní velikosti. Je ideálním řešením na cesty.

Produktové číslo: H2L63AA

Produktové číslo: H4D73AA

Produktové číslo: RH304AA

3 roky rozšířené výměny a
ochrany proti náhodnému
poškození

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

V případě, že problém nelze vyřešit na dálku, nebo při náhodném poškození společnost HP zaručuje po dobu 3 let rychlou
výměnu vadného hardwaru následující den po poruše
Produktové číslo: U0VL4E
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Poznámky pod čarou se zprávami
1 Některé funkce systémů Windows 8.1 mohou vyžadovat speciální hardware, ovladače a/nebo software, a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8.1. Podrobnosti naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ.

2 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. K využití 64bitové architektury Intel® je zapotřebí počítač, jehož procesor, čipová

sada, systém BIOS, operační systém, ovladače a aplikace podporují architekturu Intel® 64. Procesory nebudou fungovat bez systému BIOS s podporou architektury Intel® 64 (ani v 32bitovém režimu). Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a
softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.
3 K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD).
4 Je vyžadováno připojení k internetu (není součástí dodávky).

Technické specifikace zřeknutí
1 V některých verzích systému Windows 8.1 nejsou dostupné všechny funkce. Aby byla funkčnost systému Windows 8.1 plně využita, mohou systémy vyžadovat upgradovaný nebo samostatně zakoupený hardware, ovladače nebo software. Podrobnosti naleznete

na stránce http://www.microsoft.com.
2 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. K využití 64bitové architektury Intel® je zapotřebí počítač, jehož procesor, čipová
sada, systém BIOS, operační systém, ovladače a aplikace podporují architekturu Intel® 64. Procesory nebudou fungovat bez systému BIOS s podporou architektury Intel® 64 (ani v 32bitovém režimu). Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a
softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusí představovat úroveň výkonu.
3 Maximální kapacity paměti předpokládají použití 64bitového operačního systému Windows nebo systému Linux. U 32bitových operačních systémů Windows nemusí být paměť větší než 3 GB plně dostupná, neboť je z části využívaná systémovými prostředky.
4 V případě pevných disků: 1 GB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 36 GB (systém Windows 8.1) místa na disku je vyhrazeno pro software k obnovení systému.
5 Bezdrátový přístupový bod a požadované služby internetového připojení jsou prodávány samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
6 Kabel HDMI se prodává samostatně.
7 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.
8 Je zapotřebí přístup k internetu.

Více informací na
www.hp.eu/notebooks
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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