Dataark

HP Stream 11 Pro bærbar PC
Grunnleggende verktøy via skyen
Gi studentene eller den mobile
arbeidsstyrken hele verden, med den
rimelige HP Stream 11 Pro, en tynn og
lett bærbar PC som er lastet med
Windows 8.1 og klar for skybasert og
frakoblet produktivitet.
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HP anbefaler Windows.
● Windows 8.1 Pro for Education1
● 29,46 cm (11,6" diagonalt) skjerm

Læring hvor som helst, når som helst

● Hold farten, med full Windows 8.1,1 som gir produktivitet både på nett og i frakoblet modus med de lokale programmene.
Microsoft OneDrive2 bidrar til å sikre at filene dine alltid er tilgjengelig i skyen.

Et ultratynt, kraftig verktøy

● Møt den bærbare PC-en som er ultratynn og klar for skolen eller den mobile arbeidsstyrken. HPs "Cloud first"-design er
superelegant, tynn og vifteløs for minimale forstyrrelser fra bakgrunnsstøy under testing eller instruksjon.

Solid, sikker og verdt hver krone

● Opplev utrolig verdi for pengene med en Intel®-basert bærbar PC som starter opp raskt og er kjølig å ta på mens den kjører.
TPM-kryptering og lang batteritid gjør at du ikke går glipp av noe.

Med
●
●
●
●
●
●
●
●
●

En full installasjon av Windows 8.11 gjør det mulig å arbeide og studere på nett, og frakoblet, med kompatible programmer.
Kjøp Office for komplette arbeidsversjoner av kjente verktøy som Outlook, Word, PowerPoint og Excel.
Oppbevar alle prosjekter i Microsoft OneDrive2 skylagring og få tilgang fra enhver tilkoblet enhet.
Den innebygde Trusted Platform Module 1.2 (TPM) sørger for maskinvarebaserte krypteringsnøkler som bidrar til å sikre data,
e-post og påloggingsopplysninger.
Gi team muligheten til å samarbeide og utmerke seg i prosjekter med et 720p HD-webkamera, en forbedret mikrofon som bidrar
til å redusere støy og ekko, og DTS Studio Sound™.
Legg til ditt valg av eksterne enheter, koble til en skjerm, og utvid lagringskapasiteten med en rekke porter.
Tilpass arbeidsplasser med et utvalg av valgfritt tilbehør,2 inkludert HP USB Ethernet-Adapter og HP HDMI til VGA-adaptere.
Slapp av med støtte du kan stole på, og sørg for at alt kjører problemfritt med HPs verdensledende ett års begrenset garanti.
Forleng beskyttelsen med valgfrie HP Care Pack-tjenester.4
Kjør på hele dagen med lang batteritid, slik at du kan samarbeide, undersøke og fullføre arbeidet mens du er på farten.
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HP Stream 11 Pro bærbar PC Spesifikasjonstabell

HP anbefaler Windows.

Tilgjengelig operativsystem

Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 with Bing 641

Prosessorfamilie2

Intel® Celeron®-prosessor

Tilgjengelige prosessorer2

Intel® Celeron® N2840 med Intel HD Graphics (2,16 GHz, opptil 2,58 GHz, 1 MB cache, 2 kjerner)

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

Inntil 2 GB 1333 MHz énkanalsstøtte DDR3L SDRAM
Merknad om standardminne: Støtter opptil 2 GB maksimalt innebygd systemminne Interne komponentoppgraderinger til minnet er ikke tilgjengelig.

Internt lager

inntil 32 GB eMMC3

Optisk lager

Valgfri ekstern DVD+/-RW SuperMulti DL4

Skjerm

29,46 cm (11,6") (diagonalt) HD SVA WLED antirefleks flat (1366 x 768)7

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics

Lyd

HD-lyd med DTS Studio Sound™, Integrert "dual array"-mikrofon, 2 integrerte stereohøyttalere

Trådløsteknologi

Kombinert Realtek 802.11b/g/n (1x1) WiFi og Bluetooth® 4.0, Kombinert Broadcom 802.11b/g/n 1x1 WiFi og Bluetooth 4.0 HMC5,6
(Kompatibel med Miracast-sertifiserte enheter.)

Utvidelsesspor

1 digital medieleser for flere formater
(støtter SD, SDHC, SDXC)

Porter og kontakter

1 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 vekselstrøm

Innenhet

"Island-style"-tastatur med 97% av full størrelse
Touchpad med flerberøringsbevegelser aktivert, standard på for 2-finger rulling, kniping, rotering, 2-fingerklikk, 3 fingerflikk, trykk aktivert som standard.

Webcam

HP TrueVision HD-kamera

Tilgjengelig programvare

HP Utility Center, HP Support Assistant

Sikkerhetsadministrasjon

TPM 1.2 innebygd sikkerhetsbrikke; Spor for sikkerhetslås (lås må kjøpes separat)

Strøm

45 W Smart strømadapter
3-cellers, 37 WHr litiumion

Mål

30 x 20,57 x 1,97 cm

Vekt

Startvekt: 1,28 kg
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Miljømessig

Lavhalogen8

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert og EPEAT® Silver-registrert EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per
land.

Utvidelsesløsninger

HD-lyd med DTS Studio Sound™; To integrerte stereohøyttalere, Digitale "dual-array"-mikrofoner

Garanti

1 års begrenset garanti (valgfrie Care Packs tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 3001pr USB 3.0
portreplikator

Bli kjent med den plattformuavhengige løsningen for tilkobling til Internett og tilkobling til én enkelt ekstern skjerm og
opptil tre USB-tilkoblede enheter.

HP Ultrabook 12,5-tommers
veske

Pakk din Ultrabook™ for reiser med en HP Ultrabook-veske, en stilig, holdbar og kompakt veske som er laget for å
beskytte den bærbare PCen og opprettholde den glatte profilen.

HP 3-knappers
USB-lasermus

Den imponerende elegante og slitesterke HP 3-knappers USB-lasermusen er laget for daglig ytelse og for å utfylle din
HP bærbare kontor-PC.

HP ultratynn kabbellås med
nøkkel

Sikre HP Ultrabook™ eller den bærbare PCen raskt og enkelt med HP ultratynn kabellås med nøkkel.

3 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt
Produktnummer: UQ992E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: F3S42AA

Produktnummer: F7Z98AA

Produktnummer: H4B81AA

Produktnummer: H4D73AA
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Fotnoter
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se http://www.microsoft.com.

Tilgjengelig på utvalgte konfigurasjoner og selges separat.
2 Selges separat.
4 Servicenivåer og svartider for HP Care Packs kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av det
gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge - Standard Betingelser – Salg & Service, eller som kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen
måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se http://www.microsoft.com for

detaljer.
2 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandlingssystem kreves. Ytelsen varierer, avhengig av
konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
3 For lagringsstasjoner, GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 8,24 GB (for Windows 8) er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
4 Dobbeltlagsdisker kan lagre mer data enn enkeltlagsdisker. Men det er ikke sikkert at dobbeltlagsdisker som er brent med denne stasjonen, er kompatible med alle eksisterende enkeltlags DVD-stasjoner og -spillere. Vær oppmerksom på at DVD-RAM ikke kan
lese eller skrive til 2,6 GB enkeltsidige/5,2 GB dobbeltsidige medier av versjon 1.0. Ikke kopier rettighetsbeskyttet materiale.
5 Trådløst er en ekstra tilleggsfunksjon, som krever trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste, og er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
6 Miracast er en trådløs teknologi som PC-en kan bruke til å projisere skjermen til TV-er, projektorer og overførende mediespillere, som også støtter Miracast. Du kan bruke Miracast til å dele hva du gjør på PC-en og presentere en lysbildefremvisning. For mer
informasjon: http://Windows.Microsoft.com/en-us/Windows-8/Project-Wireless-Screen-miracast
7 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
8 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene
som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle
tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel er et registrert varemerke for Intel Corporation eller dets
datterselskaper i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.
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