Adatlap

HP Stream 11 Pro noteszgép
Alapvető eszközök a felhőben
Adja diákjai vagy a mobil munkaerő
kezébe a világot a kedvező árú HP
Stream 11 Pro, egy vékony és könnyű
noteszgép formájában, amely az előre
telepített Windows 8.1 operációs
rendszerrel a felhőalapú és a
kapcsolat nélküli hatékonyságra is
készen áll.
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A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.
● Windows 8.1 Pro for Education1
● 29,46 cm (11,6 hüvelyk) képátlójú kijelző

Tanulás bárhol és bármikor

● Legyen naprakész a Windows 8.11 teljes verziójával, amely online és kapcsolat nélküli környezetben is biztosítja a hatékonyságot
helyi alkalmazásaival. A Microsoft OneDrive2 biztosítja, hogy a fájlok mindig elérhetők legyenek a felhőben.

Egy ultravékony, hatékony eszköz

● Az ultravékony noteszgép készen áll az osztálytermi használatra vagy a mobil munkaerő számára. A letisztult, vékony és
ventilátor nélküli HP „Cloud First” kialakítás révén a környezeti zajok minimális zavaró tényezőt jelentenek a tesztelés vagy
oktatás során.

Megbízható, biztonságos és megéri az árát

● A hihetetlen ár-érték arányú, Intel® alapú noteszgép indítása gyors, működés közben pedig hűvös. A TPM-titkosítás és a hosszú
akkumulátor-üzemidő biztosítja a zavartalan munkát.

Szolgáltatások

● A Windows 8.11 teljes telepítése lehetővé teszi az online és offline tanulást a kompatibilis alkalmazásokkal.
● Vásárolja meg az Office csomagot az olyan megszokott eszközök teljes, működő verziójának eléréséhez, mint az Outlook, a
Word, a PowerPoint és az Excel.
● Tárolja az összes projektet a Windows OneDrive2 felhőalapú tárhelyen, amelyet bármilyen csatlakoztatott eszközről elérhet.
● A beépített Trusted Platform Module 1.2 (TPM) hardveralapú titkosítási kulcsok biztosítják az adatok, e-mailek és bejelentkezési
adatok védelmét.
● Tegye lehetővé a csapatok számára a sikeres és eredményes együttműködést a 720p felbontású HD webkamera, a zajok és
visszhangok csökkentését elősegítő, továbbfejlesztett mikrofon és a DTS Studio Sound™ segítségével.
● Csatlakoztasson tetszés szerinti perifériaeszközöket vagy kijelzőt és bővítse tárolási lehetőségeit a számos port használatával.
● A munkaterületeket testre szabhatja számos opcionális tartozék,2 például a HP USB–Ethernet adapter és a HP HDMI–VGA
adapter segítségével.
● A HP világszínvonalú korlátozott jótállásának köszönhetően mindig számíthat a támogatásra. A külön megvásárolható HP Care
Pack szolgáltatásokkal további védelmet biztosíthat befektetése számára.4
● A hosszú üzemidejű akkumulátornak köszönhetően egész nap hatékonyabb lehet az együttműködés, a kutatás és a
munkavégzés, akár menet közben is.
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Elérhető operációs rendszer

Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 with Bing 641

Processzorcsalád2

Intel® Celeron® processzor

Elérhető processzorok2

Intel® Celeron® N2840 Intel HD grafikus vezérlővel (2,16 GHz, akár 2,58 GHz, 1 MB gyorsítótár, 2 mag)

Lapkakészlet

A chipkészlet integrálva van a processzorba

Legnagyobb memória

Legfeljebb 2 GB 1333 MHz-es egycsatornás támogatás DDR3L SDRAM
Standard memória – feljegyzés: Legfeljebb 2 GB beépített rendszermemóriát támogat. A memória belső összetevőik nem bővíthetők.

Belső tárolás

legfeljebb 32 GB eMMC3

Optikai tárolók

Opcionális külső DVD+/-RW SuperMulti DL4

Képernyő

29,46 cm (11,6 hüvelyk) képátlójú, HD SVA WLED, csillogásmentes, lapos (1366 x 768)7

Elérhető grafikus kártya

Integrált: Intel® HD Graphics

Hangeszközök

HD hang DTS Studio Sound™ technológiával; Beépített kétcsatornás mikrofon; 2 beépített sztereó hangszóró

Vezeték nélküli eszközök

Kombinált Realtek 802.11b/g/n (1x1) WiFi és Bluetooth® 4.0; Kombinált Broadcom 802.11b/g/n (1x1) WiFi és Bluetooth® 4.0 HMC5,6
(Kompatibilis a Miracast-tanúsítvánnyal rendelkező eszközökkel.)

Bővítőhelyek

1 többformátumú digitális memóriakártya-olvasó
(támogatja az SD-, az SDHC- és az SDXC-kártyákat)

Portok és csatlakozók

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon; 1 váltóáramú tápegység

Bemeneti eszköz

97%-os, teljes méretű, sziget stílusú billentyűzet
Érintőtábla a multi-touch kézmozdulatok támogatásával, a koppintások alapértelmezett támogatásával, a kétujjas görgetés, a csippentés, a forgatás, a kétujjas kattintás, a
háromujjas pöccintés és a koppintás alapértelmezés szerint bekapcsolva.

Webkamera

HP TrueVision HD kamera

Elérhető szoftver

HP Utility Center; HP Support Assistant

Adatvédelem kezelése

TPM 1.2 beépített biztonsági lapka; Biztonságizár-csatlakozó (a zárat külön kell megvásárolni)

Áramellátás

45 W-os intelligens váltakozó áramú tápegység
3 cellás, 37 Wh-s, lítiumion

Méretek

30 x 20,57 x 1,97 cm

Súly

Kezdő tömeg: 1,28 kg
(A tömeg a konfigurációtól függően változik.)

Környezeti

Alacsony halogéntartalmú8

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány és EPEAT® Silver besorolás. EPEAT® minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a
www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.

Bővítési megoldások

HD hang DTS Studio Sound™ technológiával; Két beépített sztereó hangszóró; Digitális kétcsatornás mikrofonok

Garancia

1 év korlátozott jótállás (külön megvásárolható opcionális Care Pack csomagok is elérhetők), 1 év korlátozott jótállás az elsődleges akkumulátorra
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP 3001pr USB 3.0
portreplikátor

Ismerje meg a rendkívül hasznos, platformfüggetlen, megosztott hozzáférésű megoldást, amellyel internetezhet,
és amelyhez egyetlen külső kijelzőt és akár három, USB-kábellel csatlakoztatott eszközt csatlakoztathat.

Termékszám: F3S42AA

HP Ultrabook 12,5 hüvelykes
tartó

Ultrabook™ készülékét HP Ultrabook tartóban viheti magával, amely egy stílusos, strapabíró és kis méretű tartótok,
amely a noteszgép védelmére és elegáns profiljának megőrzésére szolgál.

HP háromgombos USB
lézeres egér

A rendkívül karcsú és tartós HP háromgombos USB lézeres egér a mindennapos teljesítményhez és a HP vállalati
noteszgépek kiegészítéséhez lett tervezve.

HP Ultraslim kulcsos
kábelzár

Intézkedjen gyorsan és egyszerűen a HP Ultrabook™ vagy noteszgép biztonságáról a HP Ultraslim kulcsos kábelzárral.

3 éves, következő
munkanapi helyszíni
támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a helyszíni
javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg
Termékszám: UQ992E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Termékszám: F7Z98AA

Termékszám: H4B81AA

Termékszám: H4D73AA
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat és/vagy szoftvert

igényelhetnek. További részletek: http://www.microsoft.com. Csak bizonyos konfigurációk esetén, külön érhetők el.
2 Külön megvásárolható.
4 A HP Care Pack csomagok szolgáltatási szintjei és válaszideje földrajzi területenként eltérő lehet. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra megszorítások és korlátozások érvényesek. További információkért látogasson el a
www.hp.com/go/cpc webhelyre. A HP szolgáltatásokra az azokra érvényes HP felhasználási feltételek mérvadók, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket
semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP termékhez kapott HP korlátozott jótállás.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek frissített és/vagy külön megvásárolható hardvereket, illesztőprogramokat és/vagy szoftvereket igényelhetnek a Windows-funkciók teljes körű kihasználásához.

További részletek: http://www.microsoft.com.
2A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. 64 bites számítógéprendszert igényel. A teljesítmény a hardver- és
szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi.
3Tárolómeghajtók esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. A helyreállítást végző program számára legfeljebb 8,24 GB tárhely van lefoglalva (Windows 8 rendszer esetén).
4A kétrétegű lemezek több adat tárolására képesek, mint az egyrétegűek. Ugyanakkor az ezzel a meghajtóval írt, kétrétegű lemez nem mindig kompatibilis számos meglévő egyrétegű DVD-meghajtóval és DVD-lejátszóval. A DVD-RAM meghajtó nem képes
olvasni és írni a 2,6 GB-os egyoldalas és az 5,2 GB-os kétoldalas, 1.0-s verziójú lemezeket. A szerzői jog által védett anyagok másolása tilos.
5A vezeték nélküli kapcsolat opcionális kiegészítőként érhető el, és vezeték nélküli hozzáférési pont vagy internetkapcsolat szükséges hozzá, amely nincs mellékelve. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.
6A Miracast egy vezeték nélküli technológia, amellyel kivetítheti számítógépe képernyőjét olyan televíziókra, projektorokra és adatfolyam-továbbítást támogató médialejátszókra, amelyek szintén rendelkeznek Miracast-támogatással. A Miracast használatával
megoszthatja a számítógép képernyőjét és diavetítést mutathat be. További tudnivalók: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
7A HD képminőséghez HD tartalom szükséges.
8A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/notebooks
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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