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HP Classmate Notebook-pc

HP Classmate-pc'en er en prisvenlig,
holdbar, driftsstærk og studievenlig
computerløsning. Med indbyggede
værktøjer, som f.eks. virkelig gode
video- og lydfunktioner, kan de
studerende blive bedre til at involvere
sig i og blive en del af det 21.
århundrede, mens lærerne får bedre
overblik over undervisningen.

HP anbefaler Windows.
Windows 8.1.

● Start på et øjeblik, skift hurtigt mellem programmer, og administrer filer på en nemmere måde med det hurtige og flydende
Windows 8.1.1

God løsning. God pris.

● HP Classmate-pc'en dækker de studerendes computerbehov til en pris, der gør den tilgængelig for skoler over hele verden.

Den mest avancerede "classmate" nogensinde.

● Læring kan maksimeres, og de studerende kan få gode oplevelser med undervisning med den rette sammensætning af ydeevne,
funktionsdygtighed og batterilevetid i de nye Intel® Celeron® dual-core-processorer.2

Tag på ekskursion uden at forlade klasseværelset.

● Inviter gæster og eksperter fra hele verden ind i klasseværelset med indbygget mulighed for afholdelse af videokonferencer,
herunder HD-webkamera,3 digital mikrofon og højtalere.4

Se det klart.

● Studerende er mere mobile end nogensinde før. HP Classmate-pc'en giver mulighed for, at studerende kan arbejde stort set
overalt med en refleksfri HD-skærm på 25,65 cm (10,1").

Beskytter studerende.

● Indstil tilladelser og parametre for at gøre søgninger og download sikre, så HP Classmate-pc'en beskyttes mod malware og andre
sikkerhedstrusler.

Gør det nemt at håndtere.

● Ved hjælp af det indbyggede håndtag kan studerende nemt tage HP Classmate-pc'en med sig.
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Specifikationstabel

Tilgængelige operativsystemer

Windows 8.1 Pro 641

Processorfamilie2

Intel® Celeron®-processor

Tilgængelige processorer2

Intel® Celeron® N2806 med Intel HD-grafikkort (1,46 GHz, 1 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er integreret med processoren

Maksimal hukommelse

Op til 4 GB 1066/1333 MHz DDR3L SDRAM3

Hukommelsessokler

1 SODIMM

Internt lager

320 GB op til 500 GB SATA (5400 o/m)4

Skærm

25,65 cm (10,1") HD refleksfri7

Tilgængelige grafikkort

Intel® HD Graphics7

Lyd

Integrerede højttalere; Digital mikrofon; Kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik

Trådløse opkoblingkomponenter

Kombination af 802.11b/g/n (1x1) og Bluetooth® 4.05

Kommunikation

Realtek RTL8105E-VL (10/100)

Udvidelsesstik

1 2-i-1 SD

Porte og stik

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 jævnstrøm6

Inputenhed

Integreret QWERTY med Hotkey; Chocoladetastatur (tilbehør)
Touchpad

Webcam

1.0 MP HD-webkamera7,8

Tilgængelig software

Køb Office

Sikkerhedsstyring

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

Strømforsyning

40 W vekselstrømsadapter
2-cellers (25 Wh) polymer; 3-cellers (37 Wh) polymer

Mål

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

Vægt

Fra 2,87 lb; Fra 1,3 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Garanti

1 års begrænset garanti (med mulighed for opgradering, sælges separat), 1 års garanti på det primære batteri

HP anbefaler Windows.
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
Slank HP Ultrabook-rygsæk

HP's slanke Ultrabook-rygsæk – en elegant, holdbar og kompakt messenger-taske, der er bygget til Ultrabook™. Et sort,
kipret stof, der fremhæves vha. gråt skotskternet stof kombinerer både form og funktioner for at hjælpe med at beskytte
din hardware og give dig et poleret udseende.

Produktnummer: F3W16AA

HP 3005pr USB
3.0-portreplikator

Alt, hvad du har brug for i hverdagen, og med én enkelt forbindelse. HP 3005pr USB 3.0-portreplikatoren er vores
ultimative platformuafhængige løsning til hot desking. Kom på nettet, gør op til seks af de USB-enheder, som du bruger
til hverdag, tilgængelige med det samme, og få højere produktivitet ved at tilslutte to eksterne skærme – alt sammen via
ét USB 3.0-kabel.

Produktnummer: H1L08AA

Trådløs HP Comfort
Grip-mus

HP Comfort Grip Wireless Mouse har en 30-måneders batteritid og et iøjnefaldende, moderne design, der passer perfekt
til HP's bærbare computere til erhvervsbrug.

HP UltraSlim-kabellås med
nøgle

Din HP Ultrabook™ eller bærbar pc sikres hurtigt og let med HP Ultraslim-kabellås med nøgle.

HP USB optisk rejsemus

HP's input-/outputenheder giver yderligere stationær funktionalitet til bærbare HP Business computere. HP's optiske
USB-rejsemus er en praktisk, komfortabel og elegant optisk mus i miniaturestørrelse – en ideel løsning, når du er på
farten.

Produktnummer: H2L63AA

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: RH304AA

3 års avanceret bytteservice
med dækning af hændelige
skader

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

HP sørger i 3 år for hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed dagen efter, at den går ned eller går i stykker på
hændelig vis, hvis ikke problemet kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U0VL4E
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Fodnoter
1 Ikke alle funktioner kan benyttes i alle udgaver af Windows 8.1. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8.1 fuldt ud. Besøg http://www.microsoft.com.

2 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-databehandling på Intel®-arkitektur kræver et computersystem med processor,

chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og applikationer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
3 Der kræves HD-indhold (High Definition), for at billeder skal kunne vises i høj opløsning.
4 Internettjeneste kræves og medfølger ikke.

Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funktioner kan benyttes i alle udgaver af Windows 8.1. Nogle systemer kræver opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at kunne udnytte funktionerne i Windows 8.1 fuldt ud. Find flere oplysninger på

http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-databehandling på Intel® arkitektur kræver et computersystem med processor, chipsæt,
BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og programmer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydelse,
3 Den maksimale hukommelseskapacitet gælder for 64-bit Windows-operativsystemer eller Linux. For 32-bit Windows-operativsystemer vil al hukommelse over 3 GB muligvis ikke være tilgængelig på grund af systemressourcebegrænsninger.
4 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 million byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 36 GB (for Windows 8.1) af diskpladsen er reserveret til systemgendannelsessoftware.
5 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste er påkrævet og skal anskaffes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
6 HDMI-kabel skal anskaffes særskilt
7 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
8 Kræver internetadgang.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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