Záznamový list

Prenosný počítač HP Classmate

HP Classmate PC je cenovo dostupný,
odolný a výkonný počítač pre
študentov. Vďaka bohatým funkciám
videa a zvuku si študenti môžu rozvíjať
zručnosti 21. storočia a pedagógovia
získať nástroj na riadenie vyučovania.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
Windows 8.1.

● Využite okamžité spustenie, rýchle prepínanie medzi aplikáciami a jednoduchšiu správu súborov vďaka rýchlemu a plynulému
systému Windows 8.1.1

Skvelé riešenie. Skvelá cena.

● Počítač HP Classmate poskytuje študentom potrebný počítačový výkon za cenu dostupnú pre školy po celom svete.

Najpokrokovejší spolužiak v histórii.

● Pomôžte vyťažiť z výučby maximum a poskytnite prelomové možnosti vo vzdelávaní vďaka správnemu vyváženiu výkonu, funkcií
a životnosti batérie s novými procesormi Intel® Celeron® Dual-Core.2

Absolvujte exkurziu bez toho, aby ste opustili triedu.

● Pozvite do triedy hostí a odborníkov z celého sveta prostredníctvom zabudovaného riešenia pre videokonferencie, ktoré tvorí
webová kamera HD,3 digitálny mikrofón a reproduktory.4

Získajte jasný pohľad.

● Študenti sú mobilnejší než kedykoľvek predtým. HP Classmate PC umožňuje študentom pracovať takmer v ľubovoľnom prostredí
vďaka antireflexnému displeju HD s uhlopriečkou 25,65 cm (10.1").

Pomôžte študentom so zabezpečením.

● Nastavte povolenia a parametre pre bezpečné vyhľadávanie a sťahovanie na zabezpečenie počítača HP Classmate pred
malvérom a inými hrozbami.

Pohodlná rúčka.

● Prenos počítača HP Classmate PC je jednoduchý vďaka integrovanej rúčke.
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Prenosný počítač HP Classmate
Tabuľka s technickými údajmi

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Dostupný operačný systém

Windows 8.1 Pro 641

Skupina procesora2

Procesor Intel® Celeron®

Dostupné procesory2

Procesor Intel® Celeron® N2806 s grafickou kartou Intel HD Graphics (1,46 GHz, vyrovnávacia pamäť 1 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 4 GB 1066/1333 MHz DDR3L SDRAM3

Pamäťové sloty

1 SODIMM

Vnútorná pamäť

320 GB maximálne 500 GB SATA (5400 ot./min.)4

Obrazovka

Antireflexný displej HD 25,65 cm (10,1")7

Dostupná grafická karta

Grafická karta Intel® HD7

Zvuk

integrované reproduktory; digitálny mikrofón; Kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón

Bezdrôtové technológie

Kombinované pripojenie 802.11b/g/n (1 x 1) a Bluetooth® 4.05

Možnosti komunikácie

Realtek RTL8105E-VL (10/100)

Rozširujúce sloty

1 slot SD typu 2 v 1

Porty a konektory

1 port USB 3.0; 1 port USB 2.0; 1 port HDMI; 1 port RJ-45; 1 kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón; 1 napájanie jednosmerným prúdom6

Vstupná jednotka

integrovaná klávesnica QWERTY s prístupovým klávesom; klávesnica čokoládovej farby (voliteľná)
Dotyková plocha

Webová kamera

webová kamera HD s rozlíšením 1,0 MP7,8

Dostupný softvér

Kúpiť kancelársky balík Office

Správa zabezpečenia

Otvor pre bezpečnostný zámok (zámok je potrebné zakúpiť samostatne); TPM 1.2

Zdroj

sieťový adaptér 40 W
2-článková (25 Wh) polymérová; 3-článková (37 Wh) polymérová

Rozmery

10,62 x 7,68 x 1,06 palca (predná strana); 27 x 21,3 x 2,68 cm (predná strana)

Hmotnosť

od 2,87 libry; Už od hmotnosti 1,3 kg
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Záruka

1-ročná obmedzená záruka (dostupné rozšírenia, predávané osobitne), 1-ročná záruka na primárnu batériu
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Plecniak HP Slim Ultrabook

Ruksak pre Ultrabook HP—štýlová, trvanlivá a kompaktná taška na plece, vyrobená pre váš Ultrabook™. Čierna keperová
tkanina, podčiarknutá sivým plédom spája vzhľad a funkčnosť a pomáha chrániť váš hardvér, pričom má elegantný
zovňajšok.

Číslo produktu: F3W16AA

Replikátor portov HP 3005pr
USB 3.0

Všetko, čo každý deň potrebujete, máte k dispozícii vďaka jednému jednoduchému pripojeniu. Replikátor portov HP
3005pr USB 3.0 je naše špičkové riešenie pre aktívnu prácu, ktoré nie je závislé od platformy. Buďte online, okamžite si
sprístupnite až šesť zariadení USB, ktoré používate každý deň, a rozšírte svoju produktivitu pripojením k dvom externým
displejom. A to všetko cez jeden kábel USB 3.0.

Číslo produktu: H1L08AA

Bezdrôtová myš HP Comfort
Grip s pohodlným
uchopením

Bezdrôtová myš HP Comfort Grip s 30-mesačnou výdržou batérie a výrazným, moderným vzhľadom, ktorý sa
jednoducho začleňuje k notebookom rady HP Business.

Ultratenký lankový zámok
HP

Zabezpečte svoj laptop HP Ultrabook™ alebo iný prenosný počítač rýchlo a jednoducho pomocou ultratenkého lankového
zámku HP.

Optická cestovná myš HP
USB

Vstupno-výstupné zariadenia HP rozširujú pracovné notebooky HP o ďalšie funkcie stolného počítača. Optická cestovná
myš HP USB poskytuje pohodlie a eleganciu používania optickej myši v malom – ideálne riešenie na cesty.

3 roky rozšírená výmena s
ochranou proti náhodnému
poškodeniu

Spoločnosť HP poskytuje po dobu 3 rokov rýchlu výmenu zlyhaného hardvéru deň po zlyhaní alebo pri náhodnom
poškodení v prípade, že problém nie je možné vyriešiť na diaľku
Číslo produktu: U0VL4E

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: H2L63AA

Číslo produktu: H4D73AA

Číslo produktu: RH304AA
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Poznámky v krátkych správach
1 Niektoré funkcie nie sú v niektorých vydaniach systému Windows 8,1 k dispozícii. Na úplné využitie funkcií operačného systému Windows 8,1 môžu tieto systémy vyžadovať inovovaný a/alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Navštívte

webovú lokalitu http://www.microsoft.com.
2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov alebo pre všetky softvérové aplikácie. 64-bitové spracovanie dát na architektúre Intel® vyžaduje
počítačový systém s procesorom, čipovou súpravou, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (ani pri 32-bitovom spracovaní) bez systému BIOS podporujúceho
architektúru Intel® 64. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
3 Na zobrazenie obrázkov vo vysokom rozlíšení sa vyžaduje obsah vo vysokom rozlíšení (HD).
4 Vyžadujú sa internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Niektoré funkcie nie sú v niektorých vydaniach systému Windows 8.1 k dispozícii. Na úplné využitie funkcií operačného systému Windows 8.1 môžu tieto systémy vyžadovať inovovaný a/alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Podrobnosti

nájdete na adrese http://www.microsoft.com.
2 Viacjadrová technológia je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Prínos tejto technológie nemôžu využiť všetci zákazníci ani všetky softvérové aplikácie. 64-bitové spracovanie dát na architektúre Intel® vyžaduje počítačový systém s
procesorom, súpravou čipov, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (vrátane 32-bitovej prevádzky) bez systému BIOS podporujúceho architektúru Intel® 64.
Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
3 Maximálne kapacity pamäte predpokladajú 64-bitový operačný systém Windows alebo Linux. V 32-bitových operačných systémoch Windows môže byť dostupná pamäť obmedzená na 3 GB z dôvodu požiadaviek systémových prostriedkov.
4 Pri pevných diskoch: GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až do 36 GB (pre Windows 8.1) systémového disku je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
5 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby (predávané samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
6 Kábel HDMI sa predáva samostatne.
7 Na zobrazenie obrázkov v rozlíšení HD je potrebný obsah v rozlíšení HD.
8 Vyžaduje sa prístup na internet.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/notebooks
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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