Specifikace

Notebook HP Stream 11 Pro
Základní nástroje pro práci prostřednictvím cloudu
Dejte svým studentům nebo mobilním
pracovníkům do rukou celý svět v
podobě cenově dostupného tenkého a
lehkého notebooku HP Stream 11 Pro,
který obsahuje systém Windows 8.1 a
je připraven na efektivní práci v režimu
cloudu a off-line.
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Společnost HP doporučuje systém Windows.
● Windows 8.1 Pro pro vzdělávací účely1
● 29,46cm (11,6") displej

Učení kdekoli a kdykoli

● Nasaďte rychlé tempo s plnohodnotným systémem Windows 8.1,1 který zajistí produktivitu při práci on-line i off-line s vašimi
místními aplikacemi. Microsoft OneDrive2 pomáhá zajistit, aby vaše soubory byly vždy dostupné v cloudu.

Ultra tenký výkonný nástroj

● Seznamte se s notebookem, který má ultra tenký design a je připraven k nasazení ve školní třídě nebo k mobilnímu využití.
Design HP „Cloud First“ je velmi líbivý, tenký a neobsahuje ventilátory, aby vás co nejméně rušil při zkoušení nebo výuce.

Robustní, zabezpečený a cenově efektivní

● Notebook osazený technologií Intel®, který se rychle spouští a nezahřívá se na dotek, vám poskytne neuvěřitelnou hodnotu. S
šifrováním TPM a baterií s dlouhou životností si můžete být jisti, že nic nezmeškáte.

Funkce
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●
●
●
●
●
●
●
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Plná instalace systému Windows 8.11 umožňuje pracovat a studovat on-line i off-line s kompatibilními aplikacemi.
Zakupte si software Office, abyste získali plné pracovní verze známých nástrojů jako Outlook, Word, PowerPoint a Excel.
Ukládejte všechny projekty do cloudového úložiště Microsoft OneDrive2 a přistupujte k nim z libovolného připojeného zařízení.
Vestavěný modul Trusted Platform Module 1.2 (TPM) poskytuje hardwarové šifrovací klíče, které vám pomohou zabezpečit data,
e-maily a přihlašovací údaje.
Umožněte týmům spolupracovat a vytvářet jedinečné projekty s webovou kamerou 720p HD, vylepšeným mikrofonem
potlačujícím šum a ozvěny a zvukovou technologií DTS Studio Sound™.
Přidejte potřebná periferní zařízení, připojte se k monitoru a rozšiřte možnosti ukládání díky řadě různých portů.
Přizpůsobte si pracovní prostor s širokou škálou volitelných příslušenství,2 včetně ethernetového adaptéru HP USB a adaptérů HP
HDMI na VGA.
S důvěryhodnou podporou v podobě prvotřídní jednoleté omezené záruky HP se můžete spolehnout, že vše půjde hladce.
Rozšiřte svoji ochranu výběrem některé z volitelných služeb HP Care Pack.4
Baterie s dlouhou životností vám poskytne dostatek výkonu na celý den, abyste mohli spolupracovat na projektech, bádat a plnit
úkoly na cestách.
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Tabulka s technickými údaji

Společnost HP doporučuje systém Windows.

Dostupný operační systém

Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 with Bing 641

Rodina procesorů2

Procesor Intel® Celeron®

Dostupné procesory2

Procesor Intel® Celeron® N2840 s grafickou kartou Intel HD (2,16 GHz, až 2,58 GHz, 1 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Čipová sada integrovaná s procesorem

Maximální paměť

Max. 2 GB Podporuje jednokanálové paměti 1 333 MHz DDR3L SDRAM
Poznámka ke standardní paměti: Podporuje až 2 GB integrované systémové paměti. Upgrady interních komponentů týkajících se paměti nejsou k dispozici.

Interní paměť

max. 32 GB eMMC3

Optické úložiště

Volitelná externí jednotka DVD+/-RW SuperMulti DL4

Monitor

29,46cm (11,6") displej SVA WLED s rozlišením HD (1 366 x 768) a antireflexní úpravou7

Dostupná grafika

Integrováno: Intel® HD Graphics

Zvuk

Zvuk HD s technologií DTS Studio Sound™; Integrovaný mikrofon s duálním polem; 2 integrované stereofonní reproduktory

Bezdrátové technologie

Kombinovaná karta Realtek 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi a Bluetooth® 4.0; Kombinovaná karta Broadcom 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi a Bluetooth® 4.0 HMC5,6
(Kompatibilní se zařízeními s certifikací Miracast.)

Rozšiřující sloty

1 víceformátová čtečka digitálních karet
(podpora diskových polí SD, SDHC, SDXC)

Porty a konektory

1 port USB 3.0; 1 port USB 2.0; 1 port HDMI; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 1 vstup napájení (AC)

Vstupní zařízení

Ostrůvková klávesnice plné velikosti (97 %)
Touchpad s podporou vícedotykových gest, posouvání 2 prsty, připnutí, otáčení, kliknutí 2 prsty, rychlý pohyb 3 prsty a klepání ve výchozím nastavení.

Web kamera

Kamera HP TrueVision HD

Dostupný software

HP Utility Center; HP Support Assistant

Správa zabezpečení

Vestavěný bezpečnostní čip TPM 1.2; Slot na bezpečnostní zámek (bezpečnostní zámek je nutné zakoupit zvlášť)

Napájení

Napájecí adaptér Smart 45 W (AC)
3článková lithium-iontová baterie (37 Wh)

Rozměry

30 x 20,57 x 1,97 cm

Hmotnost

Základní hmotnost 1,28 kg
(Hmotnost je závislá na konfiguraci.)

Ekologické informace

Nízký obsah halogenů8

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR® a registrace EPEAT® Silver. Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v
jednotlivých zemích naleznete na stránce www.epeat.net.

Možnosti rozšíření

Zvuk HD s technologií DTS Studio Sound™; Dva integrované stereofonní reproduktory; Dva digitální mikrofony

Záruka

Jednoletá omezená záruka (k dispozici volitelné služby Care Pack, které se prodávají samostatně), jednoletá omezená záruka na primární baterii
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Replikátor portů HP 3001pr
USB 3.0

Poznejte řešení nezávislá na platformě pro pracoviště, která jsou využívána více uživateli pro přechod online a připojení
k jednomu externímu displeji a až třem zařízením s rozhraním USB.

12,5" pouzdro na ultrabook
HP

Zabalte si svůj Ultrabook™ s sebou do pouzdra HP Ultrabook, moderního, odolného a kompaktního pouzdra, které vám
pomůže zajistit ochranu notebooku a které odpovídá jeho tenkému profilu.

Laserová třítlačítková USB
myš HP

The impressively sleek and durable HP 3-Button USB Laser Mouse is designed for everyday performance and to
complement your HP Business Notebook.

Lankový zámek HP Ultraslim
Keyed Cable Lock

Zabezpečte své zařízení HP Ultrabook™ nebo přenosný počítač HP rychle a snadno pomocí lankového zámku HP
Ultraslim Keyed Cable Lock.

3letá záruka, další pracovní
den u zákazníka

Získejte pro své zařízení 3letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem
společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Produktové číslo: UQ992E

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Produktové číslo: F3S42AA

Produktové číslo: F7Z98AA

Produktové číslo: H4B81AA

Produktové číslo: H4D73AA
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Poznámky pod čarou se zprávami
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů nebo softwaru. Viz

http://www.microsoft.com. K dispozici pro vybrané konfigurace a prodává se samostatně.
2 V prodeji samostatně.
4 Úrovně a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou lišit v závislosti na umístění. Služba je zahájena k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti naleznete na webu www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami
společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající ze souladu s místními zákony, a takováto práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou
zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.

Technické specifikace zřeknutí
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů nebo softwaru.

Podrobnosti naleznete na stránce http://www.microsoft.com.
2 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Je vyžadován 64bitový výpočetní systém. Výkon se může lišit v závislosti na
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.
3 V případě úložišť: 1 GB = 1 miliarda bytů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 8,24 GB pevného disku (u systému Windows 8) je rezervováno pro software na obnovu systému.
4 Dvouvrstvé disky mají vyšší kapacitu než disky jednovrstvé. Dvouvrstvé disky vypálené touto jednotkou však nemusejí být kompatibilní s mnoha existujícími jednovrstvými mechanikami a přehrávači DVD. Mechanika DVD-RAM nedokáže číst nebo zapisovat 2,6GB
jednostranná ani 5,2GB oboustranná média verze 1.0. Nekopírujte materiály chráněné autorskými právy.
5 Funkce bezdrátového přístupu jsou volitelnou doplňkovou funkcí a vyžadují bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu, které nejsou součástí dodávky. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
6 Miracast je bezdrátová technologie, pomocí které váš počítač může promítat obraz na televizory, projektory a přehrávače streamovaných médií, které rovněž podporují Miracast. Miracast můžete použít pro sdílení obsahu obrazovky počítače a k promítání
prezentací. Další informace viz: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
7 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.
8 Externí příslušenství, včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií, nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly obdržené po zakoupení nemusejí mít nízký obsah halogenů.

Více informací na
www.hp.eu/notebooks
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez
předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně
vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP
není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel je ochranná známka společnosti
Intel Corporation nebo jejích poboček registrovaná v USA a v dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
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