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HP Classmate bærbar PC

HP Classmate-PCen er en rimelig,
holdbar, kraftig og elevvennlig
databehandlingsløsning. Funksjoner
som rike video- og lydfunksjoner
engasjerer elevene og utvikler
ferdigheter for det 21. århundret,
mens lærerne får mulighet til å styre
klasserommet.

HP anbefaler Windows.
Windows 8.1.

● Start opp på et øyeblikk, bytt raskt mellom programmer og håndter filer enklere med det raske og flytende Windows 8.1.1

Flott løsning. Flott pris.

● HP Classmate-PCen gir datakraften som elevene trenger, til en pris som er oppnåelig for skoler over hele verden.

Den mest avanserte klassekameraten noen gang.

● Bidra til å maksimere læring og legge til rette for banebrytende utdanningsopplevelser med den riktige balansen mellom ytelse,
funksjonalitet og batteridriftstid med de nye Intel® Celeron® Dual-Core-prosessorene.2

Dra på ekskursjon uten å forlate klasserommet.

● Inviter gjester og eksperter fra hele verden til klasserommet ditt, ved å bruke innebygde videokonferansefunksjoner med
HD-webkamera3, digital mikrofon og høyttalere.4

Se alt klart.

● Elevene er mer mobile enn noen gang. HP Classmate-PC lar elevene arbeide i nær sagt alle miljøer med en HD-skjerm på 25,65
cm (10,1") (diagonalt) med antirefleks.

Sørg for at elevene er trygge.

● Angi tillatelser og parametere rundt trygge søk og nedlastinger for å beskytte HP Classmate-PCen mot skadelig programvare og
andre trusler.

Praktisk håndtak.

● Studenter kan lett bære HP Classmate-PC med det integrerte bærehåndtaket.
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Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Windows 8.1 Pro 641

Prosessorfamilie2

Intel® Celeron®-prosessor

Tilgjengelige prosessorer2

Intel® Celeron® N2806 med Intel HD Graphics (1,46 GHz, 1 MB cache, 2 kjerner)

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

Inntil 4 GB 1066/1333 MHz DDR3L SDRAM3

Minnespor

1 SODIMM

Internt lager

320 GB inntil 500 GB SATA (5400 rpm)4

Skjerm

25,65 cm (10,1") diagonalt HD antirefleks7

Tilgjengelig grafikk

Intel® HD Graphics7

Lyd

Integrerte høyttalere; Digital mikrofon; Kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt

Trådløsteknologi

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

Kommunikasjon

Realtek RTL8105E-VL (10/100)

Utvidelsesspor

1 2-i-1 SD

Porter og kontakter

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 kombinert hodetelefoner/mikrofon; 1 likestrøm6

Innenhet

Integrert QWERTY med direktetast; sjokoladefarget tastatur (tillegg)
Styrepute

Webcam

1,0 MP HD-webkamera7,8

Tilgjengelig programvare

Kjøp Office

Sikkerhetsadministrasjon

Spor for sikkerhetslås (lås må kjøpes separat); TPM 1.2

Strøm

40 W strømadapter
2-cellers (25 Wt) polymer; 3-cellers (37 Wt) polymer

Mål

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

Vekt

Starter på 2,87 pund; Starter på 1,3 kg
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Garanti

1 års begrenset garanti (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri

HP anbefaler Windows.
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Slim Ultrabook ryggsekk

HP tynn Ultrabook-ryggsekk – en stilig, slitesterk og kompakt budveske som er bygd for Ultrabook™. Svart twill-stoff
med innslag av grå ruter kombinerer form og funksjon å beskytte maskinvaren og gi deg et polert utseende.

Produktnummer: F3W16AA

HP 3005pr USB 3.0
portreplikator

Alt du trenger hver dag, klart med én enkelt tilkobling. HP 3005pr USB 3.0 portreplikator er vår ultimate
plattformuavhengige "hot desking"-løsning. Kom deg på nett, gjør opptil seks av dine daglige USB-enheter umiddelbart
tilgjengelig, og øk produktiviteten med tilkobling til to eksterne skjermer – alt via én USB 3.0-kabel.

Produktnummer: H1L08AA

HP trådløs mus med
komfortgrep

HP trådløs mus med komfortgrep har 30-måneders batteridriftstid og en tydelig, moderne design som integreres
sømløst med HP bærbare kontor-PCer.

HP ultratynn kabbellås med
nøkkel

Sikre HP Ultrabook™ eller den bærbare PCen raskt og enkelt med HP ultratynn kabellås med nøkkel.

HP optisk USB-mus for
reiser

HPs inn- og utdataenheter sørger for ekstra stasjonær funksjonalitet til HP bærbare kontor-PCer. HPs optiske USB-mus
for reiser sørger for bekvemmeligheten, komforten og elegansen ved optisk musebruk i miniatyrformat - en ideell
løsning når du er på farten.

Produktnummer: H2L63AA

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: RH304AA

3 år avansert utskifting med
uhellsbeskyttelse

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår hvis problemet ikke kan
fjernløses, eller hvis den skades ved et uhell, i 3 år.
Produktnummer: U0VL4E
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HP anbefaler Windows.

Fotnoter
1 Det er ikke alle funksjoner som er tilgjengelig i alle versjoner av Windows 8.1. Det kan hende at systemer krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows 8.1 fullt ut.

Se http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur krever en datamaskin
med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel® 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av
konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
3 HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.
4 Internett-tjeneste er påkrevd og ikke inkludert

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Det er ikke alle funksjoner som er tilgjengelig i alle versjoner av Windows 8,1. Det kan hende at systemer krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows 8,1 fullt ut. Se

http://www.microsoft.com for detaljer.
2 Multi Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur krever en datamaskin
med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel® 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av
konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
3 Maksimal minnekapasitet forutsetter Windows 64-bits operativsystem eller Linux. Med Windows 32-bits operativsystemer vil ikke alt minne over 3 GB være tilgjengelig på grunn av krav til systemressurser.
4 For harddisker betyr GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 36 GB (for Windows 8.1) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
5 Trådløst tilgangpunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
6 HDMI-kabel selges separat
7 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
8 Internett-tilgang kreves.

Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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