Datasheet

HP Stream 11 Pro notebook pc
Onmisbare tools via de cloud
Geef uw studenten en mobiele
werknemers méér met de voordelige
HP Stream 11 Pro, een dunne, lichte
notebook met Windows 8.1 vooraf
geïnstalleerd, waarmee ze in de cloud
en offline prima kunnen werken.
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HP raadt Windows aan.
● Windows 8.1 Pro for Education1
● 11,6-inch (29,46 cm) diagonaal scherm

Overal en altijd studeren

● Werk efficiënter met een complete versie van Windows 8.11 die online en offline productiviteit biedt met uw lokale applicaties.
Microsoft OneDrive2 zorgt dat uw bestanden altijd beschikbaar zijn in de cloud.

Ultraplatte, krachtige notebook

● Maak kennis met de ultraplatte notebook die ideaal is voor het onderwijs of mobiele werknemers. Dit superelegante, platte HP
'Cloud First' model bevat geen ventilator, zodat de gebruiker tijdens examens of lessen niet wordt afgeleid door storend geluid.

Solide, veilig en zijn prijs meer dan waard

● Deze Intel®-gebaseerde notebook die snel opstart en altijd koel blijft, biedt echt meerwaarde. Dankzij TPM-encryptie en de lange
batterijlevensduur hoeft u niets te missen.

Pluspunten

● Een volwaardige versie van Windows 8.11 maakt het mogelijk online en offline te werken en te studeren met compatibele
applicaties.
● Koop Office voor een complete versie van vertrouwde programma's zoals Outlook, Word, PowerPoint en Excel.
● Bewaar alle projecten op Microsoft OneDrive2 in de cloud, waar ze vanaf elk aangesloten apparaat toegankelijk zijn.
● De geïntegreerde Trusted Platform Module 1.2 (TPM) biedt hardware-gebaseerde encryptiecodes om data, e-mail en
logingegevens te beveiligen.
● Laat teams optimaal samenwerken aan projecten met een 720p HD webcam, een microfoon die achtergrondgeluid en echo
onderdrukt en DTS Studio Sound™.
● Voeg randapparaten naar keuze toe, sluit een scherm aan en breid uw opslagopties uit met diverse poorten.
● Pas uw werkomgeving aan met diverse optionele accessoires2, zoals de HP USB Ethernet-adapter en HP HDMI-naar-VGA
adapters.
● Kies voor ondersteuning die zorgt dat uw apparaat probleemloos blijft werken, met één jaar topklasse garantie van HP. Breid de
bescherming uit met optionele HP Care Pack Services.4
● Werk de hele dag dankzij een lange batterijlevensduur: u kunt samenwerken, onderzoek doen en uw werk onderweg
voortzetten.
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Beschikbaar besturingssysteem

Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 with Bing 641

Processorfamilie2

Intel® Celeron® processor

Beschikbare processoren2

Intel® Celeron® N2840 met Intel HD Graphics (2,16 GHz, tot 2,58 GHz, 1 MB cache, 2 cores)

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Maximum geheugen

Tot 2 GB 1333-MHz single-channel ondersteuning DDR3L SDRAM
Standaard geheugen, noot: Ondersteunt tot 2 GB intern systeemgeheugen. Interne geheugenupgrades zijn niet mogelijk.

Interne opslag

tot 32 GB eMMC3

Optische opslag

Optionele externe dvd±rw SuperMulti DL4

Scherm

29,46-cm (11,6-inch) diagonaal HD SVA WLED ontspiegeld plat (1366 x 768)7

HP raadt Windows aan.

Beschikbare grafische oplossingen Geïntegreerd: Intel® HD Graphics
Audio

HD audio met DTS Studio Sound™; Geïntegreerd array met twee microfoons; 2 geïntegreerde stereoluidsprekers

Draadloze technologie

Realtek 802.11b/g/n (1 x 1) WiFi en Bluetooth® 4.0 combo; Broadcom 802.11b/g/n (1 x 1) WiFi en Bluetooth® 4.0 HMC combo5,6
(Compatibel met Miracast-gecertificeerde apparaten.)

Uitbreidingsslots

1 multi-formaat digitale medialezer
(ondersteunt SD, SDHC, SDXC)

Poorten en connectoren

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 netvoeding

Invoerapparaat

97% standaard eiland-stijl toetsenbord
Touchpad met multi-touch bewegingsondersteuning, scrollen met 2 vingers, knijpen, roteren, klikken met 2 en 3 vingers en tikken worden standaard ondersteund.

Webcam

HP TrueVision HD camera

Beschikbare software

HP Utility Center; HP Support Assistant

Beveiligingsbeheer

Ingebouwde TPM 1.2-beveiligingschip; Oog voor veiligheidsslot (slot moet apart worden aangeschaft)

Voeding

45-Watt Smart netadapter
3-cels, 37-Watt/u lithium-ion

Afmetingen

30 x 20,57 x 1,97 cm

Gewicht

Vanaf 1,28 kg
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Omgeving

Laag-halogeen8

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd en EPEAT® Silver-geregistreerd. EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor
registratiestatus per land.

Uitbreidingsoplossingen

HD audio met DTS Studio Sound™; Twee geïntegreerde stereoluidsprekers; Dual-array digitale microfoons

Garantie

1 jaar garantie (optionele Care Packs worden apart verkocht), 1 jaar garantie op de primaire batterij
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 3001pr USB
3.0-poortreplicator

HP UltraBook 12,5-inch hoes

Ontdek uw ideale, platform-onafhankelijke hot-deskingoplossing om online te gaan en één extern scherm en tot drie
USB-apparaten aan te sluiten.

Bestelnr.: F3S42AA

Neem uw Ultrabook™ mee in een HP Ultrabook hoes, een compacte, stijlvolle en duurzame case waarin uw notebook
beschermd is en zijn slanke vorm behoudt.

Bestelnr.: F7Z98AA

HP USB lasermuis met 3
knoppen

De indrukwekkend fraaie, duurzame HP USB lasermuis met 3 knoppen is ontworpen voor dagelijks gebruik met uw HP
business notebook.

HP Ultraslim kabelslot met
sleutel

Zet uw HP Ultrabook™ of laptop snel en gemakkelijk vast met het HP Ultraslim kabelslot met sleutel.

3 jaar onsite op de volgende
werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: UQ992E

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Bestelnr.: H4B81AA

Bestelnr.: H4D73AA
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Messaging, voetnoten
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Zie http://www.microsoft.com.

Beschikbaar op geselecteerde configuraties, wordt apart verkocht.
2 Moet apart worden aangeschaft.
4 Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs variëren afhankelijk van de locatie. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP
services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en
de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.

Technische specificaties disclaimers
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Kijk op

http://www.microsoft.com voor meer informatie.
2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Een 64-bits computersysteem is vereist. De prestaties variëren, afhankelijk van
uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
3 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 8,24 GB (in Windows 8) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
4 Dubbellaags discs hebben een grotere capaciteit dan enkellaags discs. Dubbellaags discs die in deze drive zijn gebrand, zijn mogelijk niet compatibel met bestaande enkellaags dvd-drives en spelers. Dvd-ram leest of schrijft geen 2,6-GB enkelzijdige/5,2-GB
dubbelzijdige versie 1.0 media. Het kopiëren van door auteursrecht beschermd materiaal is verboden.
5 De draadloze interface is een optie, een wireless access point en een internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
6 Miracast is een draadloze technologie waarmee de scherminhoud van uw pc kan worden weergegeven op tv's, projectoren en streamingmediaspelers die Miracast ondersteunen. U kunt Miracast gebruiken om uw pc-scherm te delen en presentaties te geven.
Voor meer informatie: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
7 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
8 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.

Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in
de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet
aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel is een geregistreerd
handelsmerk van Intel Corporation en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de
betreffende ondernemingen.
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