Φύλλο δεδομένων

HP Classmate Notebook PC

Ο HP Classmate PC είναι μια
οικονομική, ανθεκτική και ισχυρή
λύση υπολογιστή για σπουδαστές. Με
χαρακτηριστικά όπως πλούσιες
δυνατότητες εικόνας και ήχου, οι
σπουδαστές μπορούν να ασχοληθούν
και να αναπτύξουν σύγχρονες
ικανότητες, ενώ οι εκπαιδευτικοί
έχουν τη δύναμη να διαχειριστούν την
αίθουσα διδασκαλίας.

H HP συνιστά Windows.
Windows 8.1.

● Ξεκινήστε να εργάζεστε στο λεπτό, κάντε γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών και διαχειριστείτε τα αρχεία σας
ευκολότερα, με τα γρήγορα και ευέλικτα Windows 8.1.1

Εξαιρετική λύση. Εξαιρετική τιμή.

● Ο HP Classmate PC παρέχει στους σπουδαστές την ισχύ που χρειάζονται σε τιμή προσιτή.

Για τους πιο προηγμένους σπουδαστές.

● Μεγιστοποιήστε την εκπαίδευσή σας και απολαύστε πρωτοποριακή εκπαιδευτική εμπειρία με τη σωστή ισορροπία απόδοσης,
χαρακτηριστικών και διάρκεια μπαταρίας, χάρη στους νέους διπύρηνους επεξεργαστές Intel® Celeron®.2

Μετακινηθείτε χωρίς να βγείτε από την αίθουσα διδασκαλίας.

● Προσκαλέστε άτομα και ειδικούς από όλο τον κόσμο στην αίθουσα διδασκαλίας σας χάρη στην ενσωματωμένη δυνατότητα
βιντεοδιάσκεψης μέσω της ρυθμιζόμενης κάμερας web HD3, του ψηφιακού μικροφώνου και των ηχείων.4

Δείτε το καθαρά.

● Οι σπουδαστές μετακινούνται σήμερα όσο ποτέ άλλοτε. Ο HP Classmate PC επιτρέπει στους σπουδαστές να εργάζονται σε
σχεδόν οποιοδήποτε περιβάλλον χάρη στην αντιθαμβωτική οθόνη HD 25,65 cm (10,1").

Ασφάλεια για τους σπουδαστές.

● Ορίστε δικαιώματα και παραμέτρους ασφαλούς αναζήτησης και λήψης αρχείων για την προστασία του HP Classmate PC από
κακόβουλο λογισμικό και άλλες απειλές.

Πρακτική λαβή.

● Οι σπουδαστές μπορούν να μεταφέρουν τον HP Classmate PC εύκολα, χάρη στην ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς.
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Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα

Windows 8.1 Pro 641

Οικογένεια επεξεργαστή2

Επεξεργαστής Intel® Celeron®

Διαθέσιμοι επεξεργαστές2

Intel® Celeron® N2806 με γραφικά Intel HD (1,46 GHz, μνήμη cache 1 MB, 2 πυρήνες)

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη

Έως 4 GB 1066/1333 MHz SDRAM DDR3L3

Υποδοχές μνήμης

1 SODIMM

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

320 GB έως 500 GB SATA (5400 rpm)4

Οθόνη

Αντιθαμβωτική HD 25,65 cm (10,1")7

Διαθέσιμα γραφικά

Γραφικά Intel® HD7

Ήχος

Ενσωματωμένα ηχεία, ψηφιακό μικρόφωνο, Σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας 802.11b/g/n (1x1) και Bluetooth® 4.05

Επικοινωνίες

Realtek RTL8105E-VL (10/100)

Υποδοχές επέκτασης

1 SD 2 σε 1

Θύρες και υποδοχές

1 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 RJ-45, 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου, 1 τροφοδοσίας DC6

Συσκευή εισόδου

Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο QWERTY με πλήκτρο πρόσβασης, σοκολατί πληκτρολόγιο (προαιρετικά)
Touchpad

Webcam

Κάμερα web HD 1,0 MP7,8

Διαθέσιμο λογισμικό

Office με επιλογή αγοράς

Διαχείριση ασφάλειας

Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας (η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά), TPM 1.2

Ισχύς

Τροφοδοτικό AC 40 W
Πολυμερών, 2 στοιχείων (25 WHr), πολυμερών, 3 στοιχείων (37 WHr)

Διαστάσεις

10,62 x 7,68 x 1,06 ίν. (μπροστά); 27 x 21,3 x 2,68 cm (μπροστά)

Βάρος

Από 2,87 λίβρες; Ξεκινά από 1,3 kg
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (διατίθενται ξεχωριστά αναβαθμίσεις), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

H HP συνιστά Windows.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Σακίδιο HP Slim Ultrabook

Το σακίδιο HP Slim Ultrabook Backpack αποτελεί μια κομψή, ανθεκτική τσάντα ταχυδρόμου μικρού μεγέθους,
σχεδιασμένη για το Ultrabook™. Το μαύρο ύφασμα με διαγώνιο μοτίβο τονισμένο με γκρι καρό συνδυάζει εμφάνιση
και λειτουργικότητα για να προστατεύει τον εξοπλισμό σας και να σας προσφέρει εκλεπτυσμένη εμφάνιση.

Αριθμός προϊόντος: F3W16AA

Πολλαπλασιαστής θυρών
USB 3.0 HP 3005pr

Όλα όσα χρειάζεστε κάθε μέρα, έτοιμα με μία απλή σύνδεση. Ο πολλαπλασιαστής θυρών USB 3.0 HP 3005pr είναι η
απόλυτη λύση για hot-desking ανεξαρτήτως πλατφόρμας. Συνδεθείτε online, ορίστε έως και έξι συσκευές USB για
άμεση διαθεσιμότητα καθημερινά, και ενισχύστε την παραγωγικότητα με σύνδεση σε δύο εξωτερικές οθόνες — όλα
μέσω ενός μόνο καλωδίου USB 3.0.

Αριθμός προϊόντος: H1L08AA

Ασύρματο ποντίκι HP
Comfort Grip

Το ασύρματο ποντίκι HP Comfort Grip διαθέτει μπαταρία διάρκειας 30 μηνών και εντυπωσιακή, μοντέρνα σχεδίαση που
ταιριάζει άψογα με τους επαγγελματικούς φορητούς υπολογιστές της HP.

Κλειδαριά καλωδίου με
κλειδί HP UltraSlim

Ασφαλίστε το HP Ultrabook™ ή το φορητό σας υπολογιστή γρήγορα και εύκολα με την κλειδαριά καλωδίου με κλειδί
HP UltraSlim.

Οπτικό ποντίκι ταξιδιού USB
HP

Οι συσκευές εισόδου/εξόδου της HP προσφέρουν περισσότερη λειτουργικότητα επιτραπέζιου υπολογιστή στους
επαγγελματικούς φορητούς υπολοιγιστές HP. Το Οπτικό ποντίκι ταξιδιού USB HP προσφέρει την ευκολία, άνεση και
κομψότητα ενός οπτικού ποντικιού σε μέγεθος μινιατούρας - ιδανική λύση για τις μετακινήσεις σας.

Αριθμός προϊόντος: H2L63AA

Αριθμός προϊόντος: H4D73AA

Αριθμός προϊόντος: RH304AA

Προηγμένη αντικατάσταση
για 3 έτη με προστασία από
τυχαίες βλάβες

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση της προβληματικής μονάδας υλικού την επόμενη ημέρα, εάν το πρόβλημα δεν
μπορεί να επιλυθεί απομακρυσμένα ή σε περίπτωση τυχαίας ζημιάς, για 3 έτη
Αριθμός προϊόντος: U0VL4E
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8.1. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8.1, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, οδηγούς και/ή

λογισμικό. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
2 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η τεχνολογία 64 bit σε
αρχιτεκτονική Intel® απαιτεί σύστημα υπολογιστή με επεξεργαστή, chipset, BIOS, λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης συσκευών και εφαρμογές που υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική Intel® 64. Οι επεξεργαστές δεν θα λειτουργούν (ούτε στα 32 bit)
χωρίς BIOS που να υποστηρίζει την αρχιτεκτονική Intel® 64. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
3 Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD).
4 Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8.1. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας

των Windows 8.1. Για λεπτομέρειες: http://www.microsoft.com.
2 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η τεχνολογία 64 bit σε
αρχιτεκτονική Intel® απαιτεί σύστημα υπολογιστή με επεξεργαστή, chipset, BIOS, λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης συσκευών και εφαρμογές που υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική Intel® 64. Οι επεξεργαστές δεν θα λειτουργούν (ούτε στα 32 bit)
χωρίς BIOS που να υποστηρίζει την αρχιτεκτονική Intel® 64. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί κριτήριο μέτρησης της απόδοσης.
3 Οι μέγιστες χωρητικότητες μνήμης αναφέρονται σε λειτουργικά συστήματα Windows 64 bit ή Linux. Στα λειτουργικά συστήματα Windows 32 bit, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όλη η μνήμη άνω των 3 GB, λόγω των απαιτήσεων του συστήματος σε πόρους.
4 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 36 GB (στα Windows 8.1) του δίσκου του συστήματος είναι δεσμευμένα για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
5 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet, τα οποία διατίθενται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
6 Το καλώδιο HDMI πωλείται ξεχωριστά.
7 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
8 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/notebooks
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι
μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντακαι τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντακαι τις υπηρεσίες.
Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Δεν
είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8.1. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8.1, τα
συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, οδηγούς και/ή λογισμικό. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://windows.microsoft.com/el-GR/.
Οι ονομασίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η ονομασία Bluetooth είναι
εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel και Core είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους
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