Datablad

HP Chromebook 11 G3
Samarbete i klassrummet
Behåll studenternas intresse och ge
personalen resurser att enkelt hantera
klassrumsuppgifter med den
prisvärda, kraftfulla och produktiva HP
Chromebook 11 G3. Den här tunna
och lätta Chromebook-datorn får
högsta betyg när det gäller allt från
forskning till samarbete.

Kraftfull prestanda

● Förbli produktiv i klassrummet eller när du är på språng med HP Chromebook 11 G3. Snabb start och surfning1 i kombination
med molnbaserad lagring och mängder av webbappar hjälper dig att hålla dig produktiv.

Smidig och lätt

● Res lätt med en tunn och tillförlitlig Chromebook 11 G3. Med den smidiga och kompakta designen på bara 2,83 lb (1,28 kg) kan
den enkelt följa med överallt.

Håll dig uppdaterad

● Kom tryggt åt webben och olika appar. Chrome OS har lågt underhållsbehov med automatiska programuppdateringar och
inbyggt virusskydd.1

Höjdpunkter

● Få en snabbare och mer pålitlig trådlös anslutning än någonsin. Håll dig uppkopplad i klassrummet med mindre störningar tack
vare inbyggt stöd för trådlöst nätverk.2
● Systemet går tyst tack vare en design som eliminerar behovet av en fläkt.
● Ta dig snabbt igenom arbete och uppgifter med den beprövade processorkraften hos en Intel ® Celeron ®-processor.3
● Låt dig uppslukas av den spännande och ständigt växande världen på Chrome Web Store. Och skräddarsy din Chromebook med
de senaste apparna, verktygen, tilläggen och temana.1
● Använd Google Play for Education4 för att hitta de rätta apparna, böckerna och videorna och hantera och leverera enkelt
innehållet för att hjälpa studenterna.
● Hantera tiotals, hundratals och till och med tusentals Chromebook-datorer på ett enkelt sätt. Den webbaserade
hanteringskonsolen (tillval)5 gör det enkelt att implementera och kontrollera användare, enheter och appar för en hel flotta med
Chromebook-datorer.
● Det går otroligt snabbt att starta – och ännu snabbare att surfa. Inom några sekunder har din HP Chromebook 11 G3 startats
och bara ögonblick senare kan du navigera på Internet eller komma åt ditt onlineinnehåll.1
● Din egen virtuella hårddisk är tillgänglig överallt där Internet är tillgängligt. Lagra tryggt upp till 100 GB av dina filer och ditt
innehåll i Google Drive Storage under 2 år.6
● Bjud in gäster och experter till klassrummet med hjälp av webbkameran på HP Chromebook 11 G3 och samarbeta ansikte mot
ansikte i realtid över hela världen.
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HP Chromebook 11 G3
Specifikationstabell

Tillgängligt operativsystem

Chrome OS™

Processorfamilj1

Intel® Celeron®-processor

Tillgängliga processorer1

Intel® Celeron® N2840 med Intel HD Graphics (2,16 GHz, upp till 2,58 GHz, 1 MB cache, 2 kärnor)

Kretsar

Kretsuppsättningen är integrerad med processorn

Maximalt minne

Upp till 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Not om standardminne: Stöder upp till maximalt 4 GB integrerat systemminne

Intern lagring

upp till 16 GB eMMC2

Molntjänst

100 GB Google Drive™ (2-års prenumeration ingår)3

Bildskärm

29,46 cm (11,6") HD SVA WLED antireflex (1366 x 768)

Tillgänglig grafik

Intel HD Graphics integrerad i processorn

Ljud

HD-ljud; Dubbla högtalare; Kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag

Trådlös teknik

Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi kombinerat med Bluetooth® 4.0; Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi kombinerat med
Bluetooth® 4.0; HP lt4110 LTE/HSPA+ 4G mobilt bredband4,5

Expansionsfack

1 digital mediekortläsare för flera format
(stöder SD, SDHC, SDXC)

Portar och anslutningar

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 4,5 mm nätströmsanslutning; 1 kombinerat uttag för hörlurar/mikrofon

Inmatningsenhet

Fullstort texturerat svart chiclet-tangentbord
Styrplatta med multipekgester aktiverade. Tryckning aktiverad som standard

Webbkamera

HD-webbkam.

Tillgänglig programvara

Chrome OS™ standardappar

Säkerhetshantering

Plats för säkerhetslås; Inbyggd TPM 1.2-säkerhetskrets; Logga in med din Google-inloggningsuppgifter

Strömförsörjning

45 W smart nätadapter
3-cells, 36 Wh litiumjon
3-cells, 36 Wh, WiFi och 2 GB minne: upp till 9 timmar och 30 minuter; 3-cells, 36 Wh, WiFi/WWAN och 4 GB minne: upp till 8 timmar och 30 minuter7

Yttermått

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

Vikt

Från 2,83 lb; Från 1,28 kg
(Vikten varierar för olika konfigurationer.)

Miljö

Låg halogenhalt6

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-kvalificerad

Garanti

1 års begränsad garanti (valfria Care Pack säljs separat), 1 års begränsad garanti på det primära batteriet
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HP Chromebook 11 G3
Tillbehör och tjänster (ingår ej)
HP extern
USB-DVDRW-enhet

Anslut HP:s externa USB DVD/RW till vilken ledig USB-port som helst på datorn för att få omedelbar läs- och
skrivåtkomst till dina optiska medier.

Produktnummer: F2B56AA

HP Essential ryggsäck

HP Essential-ryggsäcken är suverän för både studenter och yrkesproffs.

HP Comfort Grip trådlös mus

HP Comfort Grip trådlös mus har 30 månaders batterilivslängd och en kraftfull, moderna design som integreras sömlöst
med HP:s bärbara företagsdatorer.

Produktnummer: H1D24AA

Produktnummer: H2L63AA

HP 3-knapps USB-lasermus

HPs imponerande snygga och hållbara 3-knapps USB-lasermus är avsedd för daglig användning och passar utmärkt till
din HP Business Notebook.

Produktnummer: H4B81AA

HP Business tunn
toppmatad väska

HPs tunna toppmatade Business-väska är en kompakt, snygg och hållbar väska som är avsedd för HPs snygga och lätta
bärbara företagsdatorer med slimmad profil (med skärmar på upp till 14,1 tum).

3 års service på plats nästa
arbetsdag

Under 3 år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan lösas på
distans
Produktnummer: UQ992E

Läs mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H5M91AA
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HP Chromebook 11 G3
Fotnoter om meddelandetjänster
1 Internetabonnemang krävs, ingår inte.

2 En trådlös åtkomstpunkt och internettjänster erfordras. Antalet offentliga nätverkspunkter är begränsade. Specifikationerna för 802.11ac WLAN är på utkaststadiet och är inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkastspecifikationerna

kan detta påverka datorns förmåga att kommunicera med andra 802.11ac WLAN-enheter.
3 Den flerkärniga tekniken har utformats för att förbättra prestandan hos vissa program. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestandan varierar beroende på din maskinvaru- och programvarukonfiguration. Intels
numreringssystem avspeglar inte klockhastigheten.
4 Google Play for Education är endast tillgängligt i USA. Internettjänst krävs, ingår inte.
5 Säljs separat eller som tillval.
6 Erbjudandet är knutet till den här enheten och kan inte överlåtas; om enheten returneras kommer det extra lagringsutrymmet att återkallas. För att utnyttja erbjudandet måste du ha Chrome OS 23 eller senare. Internetabonnemang krävs, ingår inte. Ytterligare
information om återbetalningar, förnyelser, annulleringar och förfallodagar för lagringstjänsten finns på Googles webbplats: https://support.google.com/Chromebook/answer/2703646?hl=en

Avsägelser angående tekniska specifikationer
1 Den flerkärniga tekniken har utformats för att förbättra prestandan hos vissa program. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestandan varierar beroende på din maskinvaru- och programvarukonfiguration. Intels

numreringssystem avspeglar inte klockhastigheten.
2 För hårddiskar är 1 GB = 1 miljard byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är mindre. 5,1 GB av eMMC är dedikerat/tilldelat till OS och OS-partitioner.
3 Erbjudandet är knutet till den här enheten och kan inte överlåtas. Om enheten returneras kommer det extra lagringsutrymmet att återkallas. Internetabonnemang krävs, ingår inte. Ytterligare information om återbetalningar, förnyelser, annulleringar och
förfallodagar för lagringstjänsten finns på Googles webbplats: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Trådlös åtkomstpunkt och Internetabonnemang krävs (ingår inte). Antalet offentliga nätverkspunkter är begränsade.
5 Mobilt bredband är ett tillval och kräver fabrikskonfiguration. Anslutningen kräver ett avtal om trådlös datatjänst med nätverksstöd och är inte tillgänglig i alla regioner. Vänd dig till leverantören av tjänsten för information om täckning och tillgänglighet.
Anslutningshastigheterna varierar beroende på plats, miljö, nätverkets tillstånd och andra faktorer. 4G LTE är inte tillgängligt för alla produkter eller i alla länder.
6 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
7 Testerna har utförts av HP med hjälp av Google Chrome OS power_LoadTest. Batteriets driftstid och maximala kapacitet minskar naturligt ju längre tid du använder det. Se http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing för information om
testerna.

Läs mer på
www.hp.eu/notebooks
Ta hjälp av HP Financial Services

Utforska månadsbetalningsalternativ och teknikförnyelseplaner som kan ge större flexibilitet för att uppfylla dina IT-mål. Mer information på www.hp.com/go/hpfs.

Registrera dig för att få uppdateringar
www.hp.com/go/getupdated
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