Φύλλο δεδομένων

Φορητός υπολογιστής HP Stream 11 Pro
Απαραίτητα εργαλεία μέσω του cloud
Δώστε τους μαθητές ή όσους
εργάζονται ταξιδεύοντας όλα όσα
χρειάζονται, με τον οικονομικό HP
Stream 11 Pro, έναν λεπτό και
ελαφρύ φορητό υπολογιστή με
Windows 8.1 , έτοιμο για
παραγωγικότητα τόσο μέσω cloud
όσο και offline.
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Η HP συνιστά Windows.
● Windows 8.1 Pro for Education1
● Οθόνη 29,46 cm (11,6")

Μάθηση οπουδήποτε, οποτεδήποτε

● Απολαύστε μεγάλες ταχύτητες με πλήρη Windows 8.11 που διασφαλίζουν την παραγωγικότητα τόσο online όσο και offline με
τις τοπικές εφαρμογές σας. Το Microsoft OneDrive2 διασφαλίζει ότι τα αρχεία σας είναι πάντα διαθέσιμα στο cloud.

Ένα εξαιρετικά λεπτό, ισχυρό εργαλείο

● Ανακαλύψτε τον εξαιρετικά λεπτό φορητό υπολογιστή που είναι έτοιμος για χρήση στην τάξη ή εν κινήσει. Η σχεδίαση "Cloud
First" της HP είναι απίστευτα κομψή, λεπτή και χωρίς ανεμιστήρα, για ελαχιστοποίηση των θορύβων κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας ή των τεστ.

Σταθερός, ασφαλής και αξίζει κάθε ευρώ

● Απολαύστε μοναδική σχέση ποιότητας-τιμής με ένα φορητό υπολογιστή με την υποστήριξη της Intel®, ο οποίος εκκινείται
γρήγορα και ανταποκρίνεται άριστα στην αφή. Η κρυπτογράφηση TPM και η μεγάλη διάρκεια της μπαταρίας διασφαλίζουν ότι
δεν θα χάσετε λεπτό.

Χαρακτηριστικά

● Η πλήρης εγκατάσταση των Windows 8.11 σάς παρέχει τη δυνατότητα να εργάζεστε και να μελετάτε τόσο online όσο και
offline, με συμβατές εφαρμογές.
● Αγοράστε το Office για τις πλήρως λειτουργικές εκδόσεις γνωστών εργαλείων όπως τα Outlook, Word, PowerPoint και Excel.
● Διατηρήστε όλες τις εργασίες σας στον αποθηκευτικό χώρο cloud Microsoft OneDrive2 και αποκτήστε πρόσβαση σε αυτές από
οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή.
● Το ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας Trusted Platform Module 1.2 (TPM) παρέχει κλειδιά κρυπτογράφησης βάσει υλικού έτσι
ώστε τα δεδομένα, τα email και τα διαπιστευτήρια χρήστη να παραμένουν ασφαλή.
● Δώστε στις ομάδες τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν εξαιρετικές εργασίες, με μια κάμερα web HD 720p,
βελτιωμένο μικρόφωνο που μειώνει το θόρυβο και την ηχώ, και ήχο DTS Studio Sound™.
● Προσθέστε τις περιφερειακές συσκευές της επιλογής σας, συνδέστε τον σε οθόνη και επεκτείνετε τις επιλογές αποθήκευσης με
μια σειρά θυρών.
● Προσαρμόστε τους χώρους εργασίας με ποικιλία προαιρετικών εξαρτημάτων2, όπως ο προσαρμογέας Ethernet USB HP και οι
προσαρμογείς HDMI σε VGA HP.
● Μείνετε ήσυχοι με υποστήριξη που μπορείτε να εμπιστεύεστε και διατηρήστε την ομαλή λειτουργία, με την παγκόσμια
περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της HP. Επεκτείνετε την προστασία με προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack.4
● Εργαστείτε όλη μέρα, με τη μπαταρία μεγάλης διάρκειας που σας επιτρέπει να συνεργάζεστε, να κάνετε έρευνα και να
ολοκληρώνετε τις εργασίες σας ενώ βρίσκεστε εν κινήσει.
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Φορητός υπολογιστής HP Stream 11 Pro Πίνακας προδιαγραφών

Η HP συνιστά Windows.

Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα

Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 with Bing 641

Οικογένεια επεξεργαστή2

Επεξεργαστής Intel® Celeron®

Διαθέσιμοι επεξεργαστές2

Intel® Celeron® N2840 με γραφικά Intel HD (2,16 GHz, έως 2,58 GHz, μνήμη cache 1 MB, 2 πυρήνες)

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη

Έως 2 GB Υποστήριξη ενός καναλιού 1.333 MHz SDRAM DDR3L
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Υποστηρίζει 2 GB μέγιστη ενσωματωμένη μνήμη συστήματος. Αναβαθμίσεις των εσωτερικών εξαρτημάτων μνήμης δεν είναι διαθέσιμες.

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

έως 32 GB eMMC3

Οπτική αποθήκευση

Προαιρετική εξωτερική μονάδα DVD+/-RW SuperMulti DL4

Οθόνη

Επίπεδη αντιθαμβωτική οθόνη HD SVA WLED 29,46 cm (11,6'') (1.366 x 768)7

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένο: Γραφικά Intel® HD

Ήχος

Ήχος HD με DTS Studio Sound™, ενσωματωμένη συστοιχία δύο μικροφώνων, 2 ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας Realtek 802.11b/g/n (1x1) WiFi και Bluetooth® 4.0, σύνθετος προσαρμογέας Broadcom 802.11b/g/n (1x1) WiFi και Bluetooth® 4.0 HMC5,6
(Συμβατότητα με συσκευές με πιστοποίηση Miracast.)

Υποδοχές επέκτασης

1 συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων πολλών μορφών
(υποστηρίζει SD, SDHC, SDXC)

Θύρες και υποδοχές

1 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 1 τροφοδοσίας AC

Συσκευή εισόδου

Πληκτρολόγιο τύπου island στο 97% του πλήρους μεγέθους
Touchpad πολλαπλών κινήσεων αφής, προεπιλογή για κύλιση με 2 δάχτυλα, τσίμπημα, περιστροφή, κλικ με 2 δάχτυλα, κίνηση με 3 δάχτυλα, δυνατότητα πατήματος από
προεπιλογή.

Webcam

Κάμερα HP TrueVision HD

Διαθέσιμο λογισμικό

HP Utility Center, HP Support Assistant

Διαχείριση ασφάλειας

Ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 1.2, υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας (η κλειδαριά παρέχεται ξεχωριστά)

Ισχύς

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W
Ιόντων λιθίου, 3 στοιχείων, 37 WHr

Διαστάσεις

30 x 20,57 x 1,97 cm

Βάρος

Από 1,28 kg
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο8

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT® Silver. Πιστοποίηση EPEAT® όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση της
πιστοποίησης ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.

Λύσεις επέκτασης

Ήχος HD με DTS Studio Sound™, δύο ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, ψηφιακά μικρόφωνα διπλής συστοιχίας

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (διατίθενται προαιρετικά υπηρεσίες Care Pack που πωλούνται ξεχωριστά). Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία
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Η HP συνιστά Windows.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Πολλαπλασιαστής θυρών
USB 3.0 HP 3001pr

Ανακαλύψτε την ιδανική λύση hot-desking για πρόσβαση στο Internet και σύνδεση σε εξωτερική οθόνη και σε έως
τρεις συνδεδεμένες συσκευές USB, ανεξαρτήτως πλατφόρμας.

Αριθμός προϊόντος: F3S42AA

Θήκη HP UltraBook 12,5
ιντσών

Μεταφέρετε το Ultrabook™ με τη θήκη Ultrabook HP, μια κομψή, ανθεκτική θήκη μικρών διαστάσεων σχεδιασμένη να
προστατεύει το φορητό υπολογιστή σας και να διατηρεί το κομψό στυλ του.

Ποντίκι laser USB 3
κουμπιών HP

Το εξαιρετικά κομψό και ανθεκτικό ποντίκι laser USB 3 κουμπιών της HP έχει σχεδιαστεί για καθημερινή απόδοση και
για να συμπληρώνει τον επαγγελματικό φορητό υπολογιστή σας HP.

Κλειδαριά καλωδίου με
κλειδί HP UltraSlim

Ασφαλίστε το HP Ultrabook™ ή το φορητό σας υπολογιστή γρήγορα και εύκολα με την κλειδαριά καλωδίου με κλειδί
HP UltraSlim.

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό
της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.
Αριθμός προϊόντος: UQ992E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: F7Z98AA

Αριθμός προϊόντος: H4B81AA

Αριθμός προϊόντος: H4D73AA
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Η HP συνιστά Windows.

Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας

των Windows. Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.microsoft.com. Διατίθεται σε επιλεγμένες διαμορφώσεις και πωλείται ξεχωριστά.
2 Διατίθενται ξεχωριστά.
4 Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης για τις υπηρεσίες HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες,
www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα
σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανένα τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την Περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, οδηγούς και/ή

λογισμικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/.
2 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Απαιτείται σύστημα 64-bit. Η
απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
3 Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 8,24 GB (στα Windows 8) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
4 Οι δίσκοι διπλής επίστρωσης αποθηκεύουν περισσότερα δεδομένα από τους δίσκους μονής επίστρωσης. Ωστόσο, οι δίσκοι διπλής επίστρωσης που εγγράφονται με αυτή τη μονάδα μπορεί να μην είναι συμβατοί με πολλές υπάρχουσες μονάδες και συσκευές
αναπαραγωγής DVD μονής επίστρωσης. Η μονάδα DVD-RAM δεν πραγματοποιεί ανάγνωση ή εγγραφή μέσων 2,6 GB μονής όψης/5,2 GB διπλής όψης έκδοσης 1.0. Μην αντιγράφετε περιεχόμενο με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
5 Η ασύρματη σύνδεση είναι προαιρετική, πρόσθετη λειτουργία, απαιτεί τη χρήση σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet και δεν περιλαμβάνεται. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
6 Το Miracast είναι μια ασύρματη τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας για να προβάλλει την οθόνη του σε τηλεοράσεις, προβολείς και συσκευές αναπαραγωγής ροής μέσων που υποστηρίζουν επίσης την τεχνολογία Miracast. Μπορείτε να
χρησιμοποιείτε το Miracast για να μοιράζεστε ό,τι κάνετε στον υπολογιστή σας ή για παρουσιάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
7 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
8 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/notebooks
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
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αντίστοιχους κατόχους τους.
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