Datasheet

HP Classmate notebook-pc

De HP Classmate pc is een voordelige,
robuuste en krachtige
computeroplossing voor studenten.
Dankzij kenmerken als de uitgebreide
video- en audiofunctionaliteit raken
studenten geïnteresseerd en
ontwikkelen zij de nieuwste
vaardigheden, waarbij docenten de
controle houden over de klas.

HP raadt Windows aan.
Windows 8.1.

● Start snel op, schakel vlot tussen applicaties en beheer uw bestanden gemakkelijk met het snelle, dynamische Windows 8.1.1

Geweldige oplossing. Lage prijs.

● De HP Classmate pc biedt de computerkracht die studenten nodig hebben voor een prijs die scholen overal ter wereld kunnen
betalen.

De meest geavanceerde klasgenoot ooit.

● Bied baanbrekend onderwijs met maximaal rendement, dankzij de juiste combinatie van prestaties, functionaliteit en
batterijlevensduur, plus de nieuwe Intel® Celeron® dual-core processoren.2

Doe veldwerk zonder het leslokaal te verlaten.

● Haal gasten en experts uit de hele wereld naar uw klaslokaal met behulp van de ingebouwde videoconferencingsoftware, de
verstelbare HD-webcam3, digitale microfoon en luidsprekers.4

Haarscherpe weergave.

● Studenten zijn mobieler dan ooit. Dankzij de HP Classmate pc met een ontspiegeld 25,65-cm (10,1-inch) diagonaal HD-scherm
kunnen zij bijna overal werken.

Laat studenten veilig werken.

● Bescherm de HP Classmate pc tegen malware en andere bedreigingen door machtigingen en parameters in te stellen om veilig te
zoeken en te downloaden.

Praktisch handvat.

● Studenten kunnen hun HP Classmate pc gemakkelijk meenemen met het ingebouwde handvat.
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Specificatietabel

Beschikbaar besturingssysteem

Windows 8.1 Pro 641

Processorfamilie2

Intel® Celeron® processor

Beschikbare processors2

Intel® Celeron® N2806 met Intel HD Graphics (1,46 GHz, 1 MB cache, 2 cores)

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Maximum geheugen

Tot 4 GB 1066/1333 MHz DDR3L SDRAM3

Geheugenslots

1 SODIMM

Interne opslag

320 GB tot 500 GB SATA (5400-rpm)4

Scherm

25,65-cm (10,1-inch) diagonaal HD ontspiegeld7

Beschikbare grafische oplossingen Intel® HD Graphics7
Audio

Ingebouwde luidsprekers; Digitale microfoon; Hoofdtelefoon/microfoon comboconnector

Draadloze technologie

802.11b/g/n (1 x 1) en Bluetooth® 4.0 combo5

Communicatie

Realtek RTL8105E-VL (10/100)

Uitbreidingsslots

1 2-in-1 SD

Poorten en connectoren

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 zwakstroomvoeding6

Invoerapparaat

Geïntegreerd QWERTY met sneltoets; 'chocolate'-stijl toetsenbord (optioneel)
Touchpad

Webcam

1,0-MP HD-webcam7,8

Beschikbare software

Koop Office

Beveiligingsbeheer

Oog voor veiligheidsslot (slot moet apart worden aangeschaft); TPM 1.2

Voeding

40-Watt netadapter
2-cels (25 Watt/uur) polymeren; 3-cels (37 Watt/uur) polymeren

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 2,87 lb; Vanaf 1,3 kg
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Garantie

1 jaar garantie (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op de primaire batterij

HP raadt Windows aan.

Datasheet

HP Classmate notebook-pc

HP raadt Windows aan.

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP Slim Ultrabook backpack

Het HP Slim Ultrabook backpack – een compacte, stijlvolle en duurzame tas voor uw Ultrabook™. De zwarte stof met
grijze ruitaccenten combineert vorm en functie om uw hardware te beschermen en u een elegante uitstraling te geven.

Bestelnr.: F3W16AA

HP 3005pr USB
3.0-poortreplicator

Alles wat u dagelijks nodig heeft is via één eenvoudige aansluiting beschikbaar. De HP 3005pr USB 3.0-portreplicator is
onze ideale platform-onafhankelijke hot-deskingoplossing. Ga on-line, sluit zes van uw meest gebruikte USB-apparaten
direct aan en verhoog de productiviteit door twee externe schermen aan te sluiten – via één USB 3.0-kabel.

Bestelnr.: H1L08AA

HP Comfort Grip draadloze
muis

De HP draadloze muis met prettige grip heeft een batterijlevensduur van 30 maanden en een opvallend, modern
ontwerp dat naadloos aansluit bij HP business notebooks.

HP Ultraslim kabelslot met
sleutel

Zet uw HP Ultrabook™ of laptop snel en gemakkelijk vast met het HP Ultraslim kabelslot met sleutel.

HP USB optische reismuis

HP invoer/uitvoerapparaten bieden extra desktopfunctionaliteit voor HP Business notebooks. De HP USB optische Travel
Mouse biedt het gemak, het comfort en de elegantie van een optische muis in miniatuurformaat – ideaal voor onderweg.

Bestelnr.: H2L63AA

Bestelnr.: H4D73AA

Bestelnr.: RH304AA

3 jaar Advanced Exchange
garantie met Accidental
Damage Protection

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

HP biedt 3 jaar lang snelle vervanging op de volgende dag van een defecte unit indien het probleem niet op afstand kan
worden opgelost of als het apparaat per ongeluk beschadigd is
Bestelnr.: U0VL4E
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Messaging, voetnoten
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 8.1. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows 8.1 volledig te benutten. Kijk op

http://www.microsoft.com.
2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Voor 64-bits computergebruik op Intel®-architectuur is een computer nodig met
een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel® 64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64 ondersteunt. De prestaties variëren,
afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
3 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden.
4 Internetservice is vereist, maar niet inbegrepen.

Technische specificaties disclaimers
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 8,1. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows 8,1 volledig te benutten. Kijk op http://www.microsoft.com

voor meer informatie.
2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Voor 64-bits computergebruik op Intel®-architectuur is een computer nodig met
een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel® 64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64 ondersteunt. De prestaties variëren,
afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguraties. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
3 Maximum geheugencapaciteit voor Windows 64-bits besturingssystemen of Linux. Met Windows 32-bits besturingssystemen is geheugen boven 3 GB mogelijk niet volledig beschikbaar wegens systeembronvereisten.
4 Voor vaste schijven, GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 36 GB (voor Windows 8.1) van de systeemschijf is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
5 Een wireless access point en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
6 HDMI-kabel moet apart worden gekocht
7 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
8 Internettoegang is vereist.

Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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