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HP Stream 11 Pro Notebook PC
Grundliggende værktøjer via skyen
Giv de studerende eller medarbejdere
på farten alt, de kunne ønske sig, med
den økonomiske HP Stream 11 Pro,
som er en slank og let bærbar
computer, der leveres med Windows
8.1 og klar til effektiv skybaseret og
offline brug.
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HP anbefaler Windows.
● Windows 8.1 Pro for Education1
● Skærm på 29,46 cm (11,6") målt
diagonalt

Nu kan du lære hvor og når som helst

● Det er nemt at følge med vha. en komplet udgave af Windows 8.1,1, der både gør det muligt at arbejde produktivt online og
offline vha. dine lokale programmer. Microsoft OneDrive2 er en hjælp til at sikre, at dine filer altid er tilgængelige i skyen.

Et ultraslankt og effektivt værktøj

● Mød den bærbare computer, der er ultraslank og klar til brug i undervisningen eller af medarbejdere på farten. HP's "Cloud
First"-design er superelegant, slankt og uden ventilator, så distraktioner fra omgivende støj er minimal under test eller
undervisning.

Robust, sikker og hver en øre værd

● Få fantastisk meget for pengene med en Intel®-baseret bærbar computer, som starter hurtigt og forbliver kølig under brug. Med
TPM-kryptering og et batteri med lang levetid sikres det, at du ikke går glip af noget.

Indeholder
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Med en komplet installation af Windows 8.11 kan der arbejdes og studeres online og offline med kompatible programmer.
Køb Office for at få komplette og fungerende versioner af velkendte værktøjer som Outlook, Word, PowerPoint og Excel.
Gem alle projekter på Microsoft OneDrive2-skylageret, og få adgang til dem fra enhver forbundet enhed.
Det indbyggede TPM 1.2 (Trusted Platform Module) leverer hardwarebaserede krypteringsnøgler for at hjælpe med at sikre data,
e-mail og login-oplysninger.
Gør det muligt at samarbejde og opnå fantastiske resultater for projekter vha. et 720p HD-webkamera, en forbedret mikrofon
med funktion til at reducere støj og ekko samt DTS Studio Sound™.
Du kan tilføje dit eget valg af eksterne enheder, oprette forbindelse til en skærm og udvide dine lagringsmuligheder vha. udvalget
af porte.
Tilpas computeren til dine behov vha. udvalget af tilbehør,2 herunder HP USB Ethernet-adapteren og HP HDMI til VGA-adaptere.
Føl dig tryg med support, der er til at stole på, og hold det hele kørende uden problemer med HP's 1 års begrænsede garanti,
som er i verdensklasse. Forlæng beskyttelsen med de ekstra HP Care Pack-tjenester.4
Du kan arbejde løs hele dagen takket være den lange batterilevetid, så du kan samarbejde, researche og færdiggøre dit arbejde,
mens du er på farten.
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HP Stream 11 Pro Notebook PC Tabel over specifikationer

HP anbefaler Windows.

OS

Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 with Bing 641

Processorfamilie2

Intel® Celeron®-processor

Tilgængelige processorer2

Intel® Celeron® N2840 med Intel HD-grafikkort (2,16 GHz, op til 2,58 GHz, 1 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er integreret med processoren

Maksimal RAM

Op til 2 GB 1333 MHz Single Channel-understøttelse DDR3L SDRAM
Note vedr. standardhukommelse: Understøtter maksimalt 2 GB indbygget systemhukommelse. Opgraderinger af de interne komponenter for hukommelse fås ikke.

Internt lager

op til 32 GB eMMC3

Optisk lager

Mulighed for ekstern DVD+/-RW SuperMulti DL som tilbehør4

Skærm

29,46 cm (11,6") HD SVA WLED refleksfri fladskærm (1366 × 768)7

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD Graphics

Lyd

HD-lyd med DTS Studio Sound™; 2 indbyggede mikrofoner; 2 indbyggede stereohøjtalere

Trådløse teknologier

Kombination af Realtek 802.11b/g/n (1x1) WiFi og Bluetooth® 4.0; Kombination af Broadcom 802.11b/g/n (1x1) WiFi og Bluetooth® 4.0 HMC5,6
(Kompatibel med Miracast-certificerede enheder.)

Udvidelsessokler

1 multiformatlæser til digitale medier
(understøtter SD, SDHC, SDXC)

Porte og stik

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 vekselstrøm

Inputenhed

Tastatur med island-style-design i 97 % af fuld størrelse
Pegefelt, som understøtter flere forskellige bevægelser – 2-fingers scrolning, knib, rotation, 2-fingers klik, 3-fingers svip og tryk er aktiveret som standard.

Webcam

HP TrueVision HD-kamera

Tilgængelig software

HP Utility Center; HP Support Assistant

Sikkerhedsstyring

Integreret TPM 1.2-sikkerhedschip; Holder til sikkerhedslås (lås skal købes separat)

Strøm

45 W Smart-strømadapter
3-cellers, 37-Wh litium-ion

Mål

30 x 20,57 x 1,97 cm

Vægt

Fra 1,28 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Miljømæssigt

Lav halogen8

Overholdelse af starndarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-mærket og EPEAT® Silver-registreret. EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se www.epeat.net vedrørende
registreringsstatus pr. land.

Udvidelsesløsninger

HD-lyd med DTS Studio Sound™; To indbyggede stereohøjtalere; Digitale dual-array-mikrofoner

Garanti

1 års begrænset garanti (valgfrie Care Packs sælges separat), 1 års begrænset garanti på det primære batteri
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 3001pr USB
3.0-portreplikator

Mød din nye pålidelige, platforms-uafhængige løsning til hot-desking, hvormed du kan gå online og tilslutte en
enkel ekstern skærm og op til tre USB-tilsluttede enheder.

Omslag til HP Ultrabook
12,5"

Pak din Ultrabook™ ned i det flotte, holdbare og kompakte omslagsetui HP Ultrabook Sleeve, designet til at beskytte den
bærbare computer og bevare dens elegante profil.

3-knappers HP-lasermus
med USB-tilslutning

Den imponerende slanke og holdbare 3-knappers HP-lasermus med USB-tilslutning er fremstillet til effektiv
hverdagsbrug og som et supplement til din bærbare HP Business-computer.

HP UltraSlim-kabellås med
nøgle

Din HP Ultrabook™ eller bærbar pc sikres hurtigt og let med HP Ultraslim-kabellås med nøgle.

3 års service onsite næste
hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UQ992E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: F3S42AA

Produktnummer: F7Z98AA

Produktnummer: H4B81AA

Produktnummer: H4D73AA
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Fodnoter i beskeder
1 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere og/eller software, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. See http://www.microsoft.com. Fås

til udvalgte konfigurationer og sælges separat.
2 Sælges separat.
4 Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af din geografiske placering. Service starter på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Der findes flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP services er omfattet af
de relevante HP vilkår og betingelser for den leverede service, eller som blev overbragt til kunden, da denne foretog købet. Kunden kan have ekstra lovbestemte rettigheder i henhold til relevant lokal lovgivning, og disse rettigheder er ikke på nogen måde påvirket
af de HP-vilkår og betingelser for service eller den HP-garanti, der følger med dit HP-produkt.

Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funktioner kan bruges i alle versioner af Windows. Systemer kræver muligvis opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software, hvis du vil have adgang til alle Windows-funktionerne. Find flere oplysninger på

http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-computersystem påkrævet. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
3 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 8,24 GB (i Windows 8) er reserveret til systemgendannelsessoftware.
4 Dobbeltlags-diske kan lagre flere data end enkeltlags-diske. Men dobbeltlags-diske, der brændes med dette drev, er muligvis ikke kompatible med en lang række eksisterende enkeltlags-dvd-drev og -afspillere. Bemærk, at dvd-ram ikke kan læse eller skrive til
2,6 GB ensidet-/5,2 GB dobbeltsidet-mediefiler i version 1.0. Kopiér ikke materiale, som er beskyttet af copyright.
5 Trådløst internet er en valgfri tilføjelse, der kræver trådløst adgangspunkt og internettjeneste (ikke inkluderet). Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
6 Miracast er en trådløs teknologi, som kan bruges på computeren, når du vil have din skærm vist på tv, projektorer og streaming-afspillere, der understøtter Miracast. Du kan bruge Miracast, når du vil fremvise det, du sidder med på computeren, eller afspille
diasshow. Der er flere oplysninger på: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
7 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
8 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele anskaffet efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Specifikke
egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de
pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser
i dette dokument.
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af Hewlett-Packard Company under licens. Intel er et registreret varemærke tilhørende Intel
Corporation eller deres datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive indehavere.
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