Datasheet

HP Chromebook 11 G3
Samenwerking in het leslokaal
Houd studenten bij de les en beheer
klassikale opdrachten en taken met de
voordelige, krachtige en productieve
HP Chromebook 11 G3. Deze dunne,
lichte Chromebook haalt een hoge
score bij elke toepassing, van
onderzoek tot samenwerking.

Krachtige prestaties

● Met de HP Chromebook 11 G3 blijft u in het leslokaal en onderweg productief. Een snel opstartende machine die snel laat
browsen1, opslag in de cloud en vele web-apps houden u productief.

Dun en licht

● De dunne, betrouwbare Chromebook 11 G3 is licht en draagbaar. Deze elegante, compact ontworpen computer weegt slechts
1,28 kg is gemakkelijk mee te nemen.

Blijf op de hoogte

● Ga veilig naar internet en uw apps. Chrome OS is onderhoudsarm, want automatische software-updates en virusbescherming
zijn ingebouwd.1

Kenmerken

● Maak sneller en betrouwbaarder draadloos verbinding. Dankzij de ingebouwde draadloze ondersteuning heeft uw verbinding in
het leslokaal minder last van interferentie.2
● Het systeem werkt stil, omdat het geen ventilator bevat.
● Voer werk en opdrachten snel uit met de betrouwbare, krachtige Intel® Celeron® processor.3
● Profiteer volop van de opwindende, alsmaar groeiende Chrome Web Store. Voorzie uw Chromebook van de nieuwste apps, tools,
uitbreidingen en thema's.1
● Gebruik Google Play for Education4 om de juiste apps, boeken en video's te vinden, gemakkelijk content te beheren en deze aan
studenten te leveren.
● Beheer eenvoudig tientallen, honderden of duizenden Chromebooks. Met de optionele web-gebaseerde managementconsole5
implementeert en beheert u gemakkelijk gebruikers, apparaten en apps op een aantal Chromebooks.
● De computer is snel opgestart en u kunt direct browsen. Uw HP Chromebook 11 G3 is binnen enkele seconden opgestart en
direct daarna kunt u navigeren op internet en naar uw online content gaan.1
● Uw eigen virtuele vaste schijf is overal beschikbaar waar u internettoegang heeft. Sla tot 100 GB aan bestanden en content 2
jaar lang veilig op in Google Drive Storage.6
● Ontvang gasten en deskundigen uit de hele wereld in uw lessen via de webcam op de HP Chromebook 11 G3 voor persoonlijke
samenwerking in real-time.
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Specificatietabel

Beschikbaar besturingssysteem

Chrome OS™

Processorfamilie1

Intel® Celeron® processor

Beschikbare processors1

Intel® Celeron® N2840 met Intel HD Graphics (2,16 GHz, tot 2,58 GHz, 1 MB cache, 2 cores)

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Maximum geheugen

Tot 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Standaard geheugen, noot: Ondersteunt tot 4 GB intern systeemgeheugen

Interne opslag

tot 16 GB eMMC2

Cloudservice

100-GB Google Drive™ (2-jarig abonnement inbegrepen)3

Scherm

29,46-cm (11,6-inch) diagonaal HD SVA WLED ontspiegeld (1366 x 768)

Beschikbare grafische oplossingen Intel HD Graphics geïntegreerd op processor
Audio

HD audio; Twee luidsprekers; Hoofdtelefoon/microfoon comboconnector

Draadloze technologie

Intel dual-band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) WiFi en Bluetooth® 4.0 combo; Intel dual-band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2 x 2) WiFi en Bluetooth® 4.0 combo;
HP lt4110 LTE/HSPA+ 4G mobiel breedband4,5

Uitbreidingsslots

1 multi-formaat digitale medialezer
(ondersteunt SD, SDHC, SDXC)

Poorten en connectoren

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 4,5-mm netvoedingsconnector; 1 hoofdtelefoon/microfoon combopoort

Invoerapparaat

Standaard zwart eiland-stijl toetsenbord met reliëf
Touchpad met multi-touch bewegingsondersteuning. Tikken is standaard ingeschakeld

Webcam

HD-webcam

Beschikbare software

Chrome OS™ standaard apps

Beveiligingsbeheer

Oog voor veiligheidsslot; Ingebouwde TPM 1.2-beveiligingschip; Aanmelding met uw Google gebruikersgegevens

Voeding

45-Watt Smart netadapter
3-cels, 36-Watt/u lithium-ion
3-cels, 36-W/uur Wi-Fi-modellen met 2 GB geheugen: tot 9 uur en 30 minuten; 3-cels, 36-W/uur Wi-Fi/WWAN-modellen met 4 GB geheugen: tot 8 uur en 30 minuten7

Afmetingen

11,81 x 8,1 x 0,81 inch; 30 x 20,57 x 2,04 cm

Gewicht

Vanaf 2,83 lb; Vanaf 1,28 kg
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Omgeving

Laag-halogeen6

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd

Garantie

1 jaar garantie (optionele Care Packs worden apart verkocht), 1 jaar garantie op de primaire batterij
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP externe USB dvdrw drive

Sluit de HP externe USB dvd/rw aan op een vrije USB-poort op uw pc om optische media direct te lezen en te
beschrijven.

Bestelnr.: F2B56AA

HP Essential backpack

Het HP Essential backpack is ideaal voor studenten en professionals die hun notebook willen meenemen.

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 USB lasermuis met 3
knoppen

De indrukwekkend fraaie, duurzame HP USB lasermuis met 3 knoppen is ontworpen voor dagelijks gebruik met uw HP
business notebook.

HP Business Slim Top Load
tas

De HP Business Slim Top Load tas is een compacte, stijlvolle en duurzame tas voor de schitterende, dunne HP Business
notebooks (met een scherm tot 14,1 inch diagonaal).

3 jaar onsite op de volgende
werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: UQ992E

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Bestelnr.: H1D24AA

Bestelnr.: H2L63AA

Bestelnr.: H4B81AA

Bestelnr.: H5M91AA
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Messaging, voetnoten
1 Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.

2 Een wireless access point en een internetabonnement zijn vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties. Indien de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige

specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de notebook met andere 802.11ac WLAN-apparaten.
3 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. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie.
Intel's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.
4 Google Play for Education is alleen beschikbaar in de V.S. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
5 Wordt apart of als optie verkocht.
6 Deze aanbieding is gekoppeld aan het apparaat en is niet overdraagbaar; bij retournering vervalt de extra opslagruimte. Voor het gebruik is Chrome OS 23 of later vereist. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen. Meer informatie over restitutie,
vernieuwing, annulering en de vervaltermijn van de opslag is beschikbaar op de website van Google: https://support.google.com/Chromebook/answer/2703646?hl=en

Technische specificaties disclaimers
1 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. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie.

Intel's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.
2 Voor vaste schijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. 5,1 GB van het eMMC is gereserveerd/gealloceerd voor het OS en OS-partities.
3 Deze aanbieding is gekoppeld aan het apparaat en is niet overdraagbaar. Bij retournering van het apparaat vervalt de extra opslagruimte. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen. Meer informatie over restitutie, vernieuwing, annulering en de
vervaltermijn van de opslag is beschikbaar op de website van Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Wireless access point en internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
5 Mobiel breedband is een optie die in de fabriek moet worden geconfigureerd. Voor verbinding zijn een draadloos dataservicecontract en netwerkondersteuning vereist – dit is niet in alle regio's beschikbaar. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over
dekking en beschikbaarheid. De verbindingssnelheden kunnen variëren naar gelang de omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren. 4G LTE is niet op alle producten en in alle landen beschikbaar.
6 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
7 Tests uitgevoerd door HP met Google Chrome OS power_LoadTest. De levensduur van de batterij varieert en de maximum capaciteit neemt mettertijd en door herhaald gebruik af. Kijk op http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing voor
testgegevens.

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

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in
de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet
aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken
of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom
van de betreffende ondernemingen.
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