Podatkovni list

Prenosni računalnik HP Classmate

Računalnik HP Classmate je cenovno
dostopna, vzdržljiva, zmogljiva in
študentom prijazna računalniška
rešitev. S funkcijami, kot so obogatene
video in zvočne zmogljivosti, se
študenti lažje vključijo v predavanja in
razvijejo novodobna znanja,
predavatelji pa so bolje opremljeni za
vodenje predavanj.

HP priporoča Windows.
Windows 8.1.

● Prenosnik takoj zaženite, hitro preklapljajte med aplikacijami in preprosteje upravljajte datoteke s hitrim in tekočim sistemom
Windows 8.1.1

Odlična rešitev. Odlična cena.

● Računalnik HP Classmate nudi računalniško zmogljivost, ki jo študenti potrebujejo, po ceni, ki je dostopna za vse šole po svetu.

Najbolj napreden sošolec.

● Izboljšajte učenje in omogočite novo raven izobrazbe s pravim razmerjem zmogljivosti, funkcij in življenjske dobe akumulatorja z
novimi procesorji Intel® Celeron® Dual-Core.2

Organizirajte ekskurzijo, ne da bi zapustili učilnico.

● Povabite goste in strokovnjake s katerega koli dela sveta na svoja predavanja z vgrajenimi orodji za video konference, ki
vključujejo prilagodljivo spletno kamero HD3, digitalni mikrofon in zvočnike.4

Zagotovite si jasno sliko.

● Študenti so mobilnejši kot kdaj koli prej. Računalnik HP Classmate z zaslonom HD z diagonalo 25,65 cm (10,1 palca) s prevleko
proti bleščanju omogoča študentom, da delajo v skoraj vseh okoljih.

Zavarujte študente.

● Nastavite dovoljenja in parametre za varno iskanje in prenose, da zaščitite računalnik HP Classmate pred zlonamerno
programsko opremo in drugimi grožnjami.

Priročen ročaj.

● Študenti z lahkoto prenašajo svoj računalnik HP Classmate PC z vgrajenim ročajem.
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Tabela specifikacij

HP priporoča Windows.

Razpoložljiv operacijski sistem

Windows 8.1 Pro 641

Družina procesorjev2

Procesor Intel® Celeron®

Razpoložljivi procesorji2

Intel® Celeron® N2806 z grafično kartico Intel HD (1,46 GHz, 1 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Največja velikost pomnilnika

Največ 4 GB 1066/1333 MHz DDR3L SDRAM3

Pomnilniške reže

1 SODIMM

Notranji pomnilnik

320 GB največ 500 GB SATA (5400 obr/min)4

Prikaz

Zaslon v visoki ločljivosti z diagonalo 25,65 cm (10,1 palca) in z zaščito proti bleščanju7

Razpoložljiva grafika

Grafična kartica Intel® HD7

Zvočna kartica

Vgrajeni zvočniki; Digitalni mikrofon; Kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon

Brezžične tehnologije

Kombinirani priključek 802.11b/g/n (1 x 1) in Bluetooth® 4.05

Komunikacije

Mrežna kartica Realtek RTL8105E-VL (10/100)

Razširitvene reže

1 2-v-1 SD

Vrata in priključki

1x USB 3.0; 1x USB 2.0; 1x HDMI; 1x priključek RJ-45; 1x kombinirani vhod za slušalke/izhod za mikrofon 1x priključek za napajanje z enosmernim tokom6

Vhodna naprava

Vgrajena QWERTY tipkovnica z bližnjično tipko; čokoladna tipkovnica (izbirno)
Sledilna ploščica

Spletna kamera

Spletna kamera 1,0 MP HD7,8

Razpoložljiva programska oprema

Kupite Office

Upravljanje varnosti

Reža za varnostno ključavnico (ključavnico morate kupiti posebej); TPM 1.2

Napajanje

40-vatni napajalnik
2-celični (25 Wh) polimerni akumulator; 3-celični (37 Wh) polimerni akumulator

Mere

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

Teža

Že od 1,30 kg (2,87 funta); Že od 1,3 kg
(Teža je odvisna od konfiguracije.)

Garancija

1-letna omejena garancija (nadgradnje so na voljo za doplačilo), 1-letna garancija za primarni akumulator
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Nahrbtnik za prenosni
računalnik HP Slim
Ultrabook

Nahrbtnik za prenosnik HP Slim Ultrabook – elegantna, odporna in kompaktna naramna torba, izdelana za prenosnik
Ultrabook™. Črna tkanina v keprovi vezavi s sivim karirastim vzorcem združuje obliko in uporabnost ter vam zagotavlja
zaščito vašega prenosnika in uglajen videz.

Podvojevalnik vrat HP
3005pr USB 3.0

Vse potrebno za vsakodnevno delo s preprosto enotno povezavo. Podvojevalnik vrat HP 3005pr USB 3.0 je naša najboljša
rešitev za t. i. prostore »hot-desking«, saj ni odvisen od računalniškega okolja. Vzpostavite povezavo s spletom, v trenutku
omogočite do šest naprav USB in povečajte storilnost, tako da povežete dodatna zunanja zaslona – vse to prek enega
kabla USB 3.0.

Številka izdelka: F3W16AA

Številka izdelka: H1L08AA

Brezžična miška HP Comfort
Grip

Udobna brezžična miška HP ima 30-mesečno življenjsko dobo akumulatorja in drzen, moderen videz, ki se odlično ujema
s prenosniki HP Business.

Ključavnica HP Ultraslim
Keyed Cable

Hitro in enostavno zaščitite svoj računalnik HP Ultrabook™ ali prenosnik s ključavnico za kabel HP Ultraslim Keyed Cable
Lock

HP-jeva USB optična
potovalna miška

HP-jeve vhodno/izhodne naprave omogočajo dodatne funkcije namizja za HP-jeve poslovne računalnike. HP-jeva optična
potovalna miška USB zagotavlja priročno, udobno in elegantno delovanje optične miške majhne velikosti – idealna rešitev
za na pot.

Številka izdelka: H2L63AA

Številka izdelka: H4D73AA

Številka izdelka: RH304AA

3-letna storitev napredne
menjave z zaščito pred
naključnimi poškodbami

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

HP 3 leta omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče rešiti na
daljavo ali če je bila nenamerno poškodovana.
Številka izdelka: U0VL4E
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Opombe k sporočilom
1 V nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 8.1 niso na voljo vse funkcije. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows 8.1, boste morda potrebovali posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko

opremo. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
2 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Za 64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel® je nujna uporaba
računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali (niti 32-bitno delovanje) brez BIOS-a, ki ne podpira arhitekture Intel® 64. Zmogljivost se
lahko razlikuje glede na konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
3 Za ogled slik v visoki ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD).
4 Potrebna je internetna storitev, ki ni vključena.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 V nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 8,1 niso na voljo vse funkcije. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows 8,1, boste morda potrebovali posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko

opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://www.microsoft.com/windows
2 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Ni nujno, da bo uporaba te tehnologije koristila vsem uporabnikom oziroma programskim aplikacijam. Za 64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel® je nujna
uporaba računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u, ki ne podpira arhitekture Intel® 64 (niti z 32-bitnim delovanjem).
Učinkovitost delovanja se bo razlikovala glede na nastavitve strojne in programske opreme. Intelov sistem številčenja ni merilo za višjo zmogljivost.
3 Za največjo zmogljivost pomnilnika je potreben 64-bitni operacijski sistem Windows ali Linux. Pomnilnik z zmogljivostjo nad 3 GB pri 32-bitnih operacijskih sistemih Windows morda ne bo na voljo zaradi zahtev sistemskih virov.
4 Za trde diske, 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je rezerviranih do 36 GB (za Windows 8.1) sistemskega diska.
5 Potrebujete brezžično dostopno točko in dostop do interneta (naprodaj posebej). Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
6 Kabel HDMI je na voljo posebej
7 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
8 Potrebujete dostop do spleta.

Več informacij na
www.hp.eu/notebooks
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za
HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Nobenega dela tega dokumenta se ne sme razlagati kot
dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8.1
niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8.1 sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno
strojno opremo, gonilniki in/ali programska oprema. Oglejte si http://windows.microsoft.com/sl-SI/.
Microsoft, Windows in logotip Windows so zaščitene blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo
podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Intel in Core sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v
ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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