Adatlap

HP Classmate noteszgép

A HP Classmate számítógép
megfizethető, tartós, nagy
teljesítményű, diákbarát
számítástechnikai megoldás. A
sokrétű video- és hangfunkcióknak
köszönhetően a diákok aktívan
fejleszthetik a 21. században
szükséges készségeket, az oktatók
pedig felügyelhetik az osztálytermet.

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.
Windows 8.1.

● A gyors és gördülékeny Windows 8.1 segítségével egy pillanat alatt elindíthatja a rendszert, gyorsan válthat az alkalmazások
között, illetve a fájlokat is könnyedén kezelheti.1

Nagyszerű megoldás. Nagyszerű ár.

● A HP Classmate számítógéppel a világ minden iskolája számára elérhető áron biztosíthatja a szükséges számítógépes
teljesítményt a diákoknak.

Minden idők legkiválóbb osztálytársa.

● A teljesítmény, a funkciók és az akkumulátor-üzemidő megfelelő egyensúlyát biztosító új Intel® Celeron® Dual-Core
processzorokkal hozzájárulhat a hatékony tanulás és az eredményes oktatás élményéhez.2

Ki sem kell tennie a lábát az osztályteremből, hogy tanulmányútra induljon.

● A beállítható HD webkamerával3, digitális mikrofonnal és hangszórókkal használható beépített videokonferencia funkció
segítségével vendégeket és szakembereket hívhat meg osztálytermébe a világ minden tájáról4.

Mindent élesen láthat.

● A diákok mobilabbak lehetnek, mint valaha. A diákok szinte bármilyen környezetben használhatják a HP Classmate számítógép
csillogásmentes, 25,65 cm (10,1 hüvelyk) képátlójú HD kijelzőjét.

Hozzájárulhat a diákok biztonságához.

● A biztonságos keresés és letöltés érdekében különböző engedélyeket és paramétereket állíthat be, így megvédheti a HP
Classmate számítógépet a kártevőktől és egyéb fenyegetésektől.

Kényelmes fogantyú

● A diákok könnyedén magukkal vihetik a HP Classmate számítógépet a beépített fogantyú segítségével.
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Műszaki jellemzők táblázata

A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

Elérhető operációs rendszer

Windows 8.1 Pro 641

Processzorcsalád2

Intel® Celeron® processzor

Elérhető processzorok2

Intel® Celeron® N2806 Intel HD grafikus kártyával (1,46 GHz, 1 MB gyorsítótár, 2 mag)

Lapkakészlet

A chipkészlet integrálva van a processzorba

Legnagyobb memória

Legfeljebb 4 GB 1066/1333 MHz DDR3L SDRAM3

Memória bővítőhelyek

1 SODIMM

Belső tárolás

320 GB legfeljebb 500 GB SATA (5400 f/p)4

Képernyő

25,65 cm-es (10,1 hüvelykes) képátlójú HD csillogásmentes7

Elérhető grafikus kártya

Intel® HD Graphics7

Hangeszközök

Beépített hangszórók; Digitális mikrofon; Kombinált fejhallgató- és mikrofoncsatlakozó

Vezeték nélküli eszközök

Kombinált 802.11b/g/n (1x1) és Bluetooth® 4.05

Kommunikáció

Realtek RTL8105E-VL (10/100)

Bővítőhelyek

1 db 2 az 1-ben SD-kártya

Portok és csatlakozók

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon; 1 egyenáramú tápegység6

Bemeneti eszköz

Beépített QWERTY-billentyűzet gyorsbillentyűkkel; csokoládébarna billentyűzet (opcionális)
Érintőtábla

Webkamera

1,0 MP-es HD webkamera7,8

Elérhető szoftver

Office vásárlása

Adatvédelem kezelése

Biztonságizár-nyílás (a zárat külön kell megvásárolni); TPM 1.2

Áramellátás

40 W-os tápegység
2 cellás (25 Wh) polimer; 3 cellás (37 Wh) polimer

Méretek

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

Súly

Kezdő tömeg: 1,3 kg (2,87 font); 1,3 kg-tól kezdődően
(A tömeg a konfigurációtól függően változik.)

Garancia

1 év korlátozott jótállás (bővítés lehetséges, külön megvásárolható), valamint 1 év jótállás az elsődleges akkumulátorra
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP vékony Ultrabook
hátizsák

A HP vékony Ultrabook-hátizsák – egy stílusos, strapabíró és kompakt oldaltáska, amelyet az Ultrabook™
noteszgéphez terveztek. A fekete sávoly anyag, amelyet szürke pléd emel ki, egyesíti a formát a funkcióval, hogy
segítsen megvédeni hardvereszközeit, és letisztult megjelenést biztosítson.

Termékszám: F3W16AA

HP 3005pr USB 3.0
porttöbbszöröző

Minden, amire nap mint nap szüksége lehet, egyetlen egyszerű csatlakozással rendelkezésre áll. A HP 3005pr USB 3.0
portreplikátor a legjobb platformfüggetlen megoldásunk megosztott hozzáférésű (hot desking) környezetek számára.
Csatlakozzon az internethez, tegyen azonnal elérhetővé akár hat, napi rendszerességgel használt USB-eszközt, továbbá
javítsa termelékenységét azzal, hogy – egyetlen USB 3.0 kábellel – két külső kijelzőre is csatlakozik.

Termékszám: H1L08AA

HP Comfort Grip vezeték
nélküli egér

A 30 hónap akkumulátor-üzemidejű HP Comfort Grip vezeték nélküli egér tökéletesen illik a HP üzleti notebookjainak
merész és modern formavilágához.

HP Ultraslim kulcsos
kábelzár

Intézkedjen gyorsan és egyszerűen a HP Ultrabook™ vagy noteszgép biztonságáról a HP Ultraslim kulcsos kábelzárral.

HP USB utazó optikai egér

A HP bemeneti és kimeneti eszközök asztali számítógépes funkciókat tesznek elérhetővé a HP üzleti noteszgépeken.
AHP USB optikai utazó egér az optikai egerek használatának kényelmét és előnyeit biztosítja. Elegáns, kis helyigényű
megoldás utazóknak.

Termékszám: H2L63AA

Termékszám: H4D73AA

Termékszám: RH304AA

3 év korlátozott jótállás
baleseti kár elleni
védelemmel

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

A HP három éven keresztül biztosítja a meghibásodott hardveregység cseréjét a meghibásodást követő napon,
amennyiben a probléma nem oldható meg távolról, és ha a hibát nem szándékosan okozták
Termékszám: U0VL4E
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1Nem minden funkció érhető el a Windows 8.1 összes kiadásában. A rendszerek a Windows 8.1 funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat és/vagy szoftvert igényelhetnek. További

információ: http://www.microsoft.com.
2A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. Az Intel® architektúrán alapuló 64 bites számítástechnikai
rendszerek működéséhez az Intel® 64 architektúrával kompatibilis processzorral, lapkakészlettel, BIOS és operációs rendszerrel, illesztőprogramokkal és alkalmazásokkal felszerelt számítógépes rendszerre van szükség. A processzorok működéséhez (a 32 bites
működést is beleértve) elengedhetetlen az Intel® 64 architektúrával kompatibilis BIOS. A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel növekvő számozása nem a növekvő teljesítményt jelzi.
3A nagy felbontású képminőséghez nagy felbontású (HD) tartalom szükséges.
4 Internetszolgáltatást igényel, ami nem tartozék.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1 Nem minden funkció érhető el a Windows 8.1 összes kiadásában. A rendszerek a Windows 8.1 funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat és/vagy szoftvert igényelhetnek. További

részletek: http://www.microsoft.com.
2 A többmagos technológia célja bizonyos szoftverek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. Az Intel® architektúra 64 bites számítási műveleteihez az Intel® 64
architektúrához tervezett processzort, chipkészletet, BIOS-t, operációs rendszert, eszköz-illesztőprogramokat és alkalmazásokat magába foglaló számítógépes rendszerre van szükség. A processzorok működéséhez (a 32 bites működést is beleértve)
elengedhetetlen az Intel® 64 architektúrával kompatibilis BIOS-rendszer. A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi.
3 A maximális memóriakapacitás kihasználásához 64 bites Windows vagy Linux operációs rendszer szükséges. A 32 bites Windows operációs rendszereknél a rendszer erőforrás-követelményei miatt a 3 GB feletti memóriatartomány valószínűleg nem áll teljes
mértékben rendelkezésre.
4Merevlemezek esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. A helyreállítást végző program számára legfeljebb 36 GB tárhely van lefoglalva a merevlemezen (Windows 8.1 rendszer esetén).
5 Külön megvásárolható vezeték nélküli hozzáférési pont és internetszolgáltatás szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.
6A HDMI-kábel külön vásárolható meg
7A HD képminőséghez HD tartalom szükséges.
8 Internet-hozzáférés szükséges.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/notebooks
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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