Taulukot

HP Classmate -kannettava

HP Classmate -tietokone on edullinen,
kestävä ja tehokas opiskelijalle sopiva
tietojenkäsittelyratkaisu. Kattavat
video- ja äänitoiminnot sekä muut
ominaisuudet parantavat opiskelijan
keskittymistä ja saavat heidät
oppimaan nykymaailmassa tarvittavia
taitoja. Opettaja puolestaan voi hallita
luokkaa helposti.

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.
Windows 8.1.

● Nopea ja helppokäyttöinen Windows 8.1 -käyttöjärjestelmä1 käynnistyy hetkessä, ja sen avulla voit hallita tiedostoja aiempaa
helpommin ja vaihtaa nopeasti sovelluksesta toiseen.

Erinomainen ratkaisu. Erinomaiseen hintaan.

● HP Classmate -tietokone tarjoaa opiskelijoiden tarvitseman tehon hintaan, johon kaikilla kouluilla ympäri maailman on varaa.

Kaikkien aikojen edistyksellisin luokkatoveri.

● Uusilla Intel® Celeron® Dual-Core -suorittimilla ja oikealla suorituskyvyn, toimintojen ja akun kestävyyden yhdistelmällä voi
vaikuttaa oppimisen tehokkuuteen ja opiskelukokemusten laatuun.2

Voit lähteä opintomatkalle luokkahuoneesta poistumatta.

● Luokkaan voi kutsua vieraita ja asiantuntijoita ympäri maailmaa mukana toimitettavalla videoneuvotteluratkaisulla, johon kuuluu
säädettävä teräväpiirtoinen verkkokamera3, digitaalinen mikrofoni ja kaiuttimet.4

Selkeyttä.

● Opiskelijat liikkuvat enemmän kuin koskaan aikaisemmin. HP Classmate -tietokonetta voi käyttää lähes missä tahansa
ympäristössä, sillä siinä on heijastamaton 25,65 cm:n (10,1 tuuman) teräväpiirtonäyttö.

Opiskelijan suojausta voi parantaa.

● HP Classmate -tietokoneen voi suojata haittaohjelmilta ja muilta uhkilta asettamalla haut ja lataukset turvaavat käyttöoikeudet
ja parametrit.

Kätevä kahva.

● Opiskelijat voivat kuljettaa HP Classmate -tietokonettaan helposti sisäisen kantokahvan avulla.
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä Windows 8.1 Pro 641
Prosessorituoteperhe2

Intel® Celeron® -suoritin

Saatavilla olevat suorittimet2

Intel® Celeron® N2806 -suoritin ja Intel-teräväpiirtonäytönohjain (1,46 GHz, 1 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä)

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muistin enimmäismäärä

Enintään 4 Gt 1 066 / 1 333 MHz DDR3L SDRAM3

Muistipaikat

1 SODIMM

Sisäinen tallennustila

320 Gt enintään 500 Gt SATA (5 400 k./min)4

Näyttö

Lävistäjä 25.65 cm (10,1 tuumaa), heijastamaton, HD7

Saatavilla olevat näytönohjaimet

Intel® -HD-näytönohjain7

Ääni

Sisäiset kaiuttimet; Digitaalimikrofoni; Kuuloke–mikrofoni-yhdistelmäliitäntä

Langattomat tekniikat

802.11b/g/n (1×1) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä5

Tietoliikenne

Realtek RTL8105E-VL (10/100)

Laajennuspaikat

2-in-1 SD

Portit ja liittimet

USB 3.0 -portti; USB 2.0 -portti; HDMI-portti; RJ-45; kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; verkkovirtaliitäntä6

Syöttölaite

QWERTY-näppäimistö pikanäppäimin; ergonominen näppäimistö (lisävaruste)
Kosketuslevy

Web-kamera

1,0 megapikselin teräväpiirtoinen verkkokamera7,8

Saatavilla olevat ohjelmistot

Osta Office

Suojauksen hallinta

Turvalukon paikka (lukko hankittava erikseen); TPM 1,2

Virta

40 W:n verkkolaite
kaksikennoinen (25 Wh:n) polymeeriakku; kolmikennoinen (37 Wh:n) polymeeriakku

Mitat

10,62×7,68×1,06 tuumaa (etumitta); 27×21,3×2,68 cm (etumitta)

Paino

Peruspaino 1,3 kg; 1,3 kg:sta alkaen
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (päivitykset myydään erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Slim Ultrabook
-selkäreppu

HP Slim Ultrabook Backpack – tyylikäs, kestävä ja pienikokoinen messenger-laukku, joka on suunniteltu
Ultrabook™-kannettavalle. Tyylikkyyden ja toiminnallisuuden yhdistävä musta harmaaruutuinen tvillikangas suojaa
laitteesi ja täydentää ulkoasusi.

Tuotenumero: F3W16AA

HP 3005pr USB 3.0
-porttitoistin

Kaikki mitä tarvitset - yhdellä ainoalla liittimellä. HP 3005pr USB 3.0 -porttitoistin on käyttöympäristöstä riippumaton hot
desking -ratkaisu. Voit yhdistää tietokoneesi internetiin, liittää jopa kuusi käyttämääsi USB-laitetta ja parantaa
tuottavuuttasi kytkemällä kaksi ulkoista näyttöä—kaikki yhdellä USB 3.0 -kaapelilla.

Tuotenumero: H1L08AA

Langaton HP Comfort Grip
-hiiri

Langattoman HP Comfort Grip -hiiren ominaisuuksiin kuuluvat 30 kuukauden pariston käyttöikä ja upean moderni
muotoilu, joka sopii saumattomasti HP:n yrityskannettavien oheen.

HP:n huippuohut
avainkaapelilukko

Suojaa HP Ultrabookisi™ tai kannettavasi nopeasti ja helposti HP:n huippuohuella avainkaapelilukolla.

HP:n optinen USB-matkahiiri

HP:n syöttö- ja tulostuslaitteet tarjoavat pöytäkonetoimintoja HP:n yrityskannettaviin. HP:n optinen USB-matkahiiri
sisältää optisen hiiren käyttömukavuuden ja tyylikkyyden pienoiskoossa. Se on ihanteellinen ratkaisu matkakäyttöön.

Tuotenumero: H2L63AA

Tuotenumero: H4D73AA

Tuotenumero: RH304AA

3 vuoden kattava
vaihtopalvelu ja
vahinkosuojaus

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP tarjoaa viallisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida ratkaista
etävianmäärityksellä tai jos kyseessä on laitevahinko. Takuu voimassa 3 vuotta.
Tuotenumero: U0VL4E
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Viestin alaviitteet
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmissä saatetaan tarvita uusia ja/tai erikseen ostettavia laitteita, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta Windows 8.1:n toimintoja voi hyödyntää täysin. Lisätietoja on osoitteessa

http://www.microsoft.com.
2 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jonka suoritin,
piirilevysarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel® 64 -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
3 HD-katseluun tarvitaan HD-materiaalia.
4 Vaaditaan Internet-palvelu - ei tule mukana.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmissä saatetaan tarvita uusia ja/tai erikseen ostettavia laitteita, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta Windows 8.1:n toimintoja voi hyödyntää täysin. Lisätietoja on osoitteessa

http://www.microsoft.com.
2 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jonka suoritin,
piirilevysarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel® 64 -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suurempaa suorituskykyä.
3 Muistin enimmäiskapasiteetti perustuu oletukseen, että käytössä on 64-bittinen Windows-käyttöjärjestelmä tai Linux. Windows-käyttöjärjestelmän 32-bittisissä versioissa yli 3 Gt:n muisti ei järjestelmän resurssivaatimusten vuoksi ole välttämättä kokonaan
käytettävissä.
4 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmän palautusohjelmistolle on varattu enintään 36 Gt kiintolevytilaa (Windows 8.1).
5 Langaton tukiasema ja tarvittavat internetpalvelut myydään erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
6 HDMI-johto hankittava erikseen.
7 HD-kuvien katselu edellyttää teräväpiirtosisältöä.
8 Edellyttää internet-yhteyttä.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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