Záznamový list

prenosný počítač HP Stream 11 Pro
Dôležité nástroje cez cloud
Poskytnite svojim študentom alebo
mobilnej pracovnej sile svet cenovo
dostupného prenosného počítača HP
Stream 11 Pro, ktorý je tenký, ľahký,
vybavený systémom Windows 8.1 a
pripravený na produktivitu v cloude aj
offline.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
● Windows 8.1 Pro for Education1
● displej s uhlopriečkou 29,46 cm (11,6")

Vzdelávanie kdekoľvek a kedykoľvek

● Dostaňte sa do tempa s kompletným systémom Windows 8.11, ktorý ponúka produktivitu online aj offline s lokálnymi
aplikáciami. Vďaka službe Microsoft OneDrive2 sú vaše súbory vždy k dispozícii v cloude.

Ultratenký výkonný nástroj

● Spoznajte prenosný počítač, ktorý je ultratenký a pripravený na triedu alebo mobilnú pracovnú silu. Dizajn „cloud na prvom
mieste“ spoločnosti HP je mimoriadne elegantný, tenký a neobsahuje žiadne ventilátory, aby sa počas testovania alebo
zadávania pokynov obmedzilo rozptyľovanie pozornosti na minimum.

Spoľahlivý, bezpečný a hodný za všetky drobné

● Využite neuveriteľnú hodnotu s prenosným počítačom s technológiou Intel®, ktorý sa vyznačuje rýchlym spustením a na dotyk
chladným chodom. Vďaka šifrovaniu TPM a dlhej výdrži batérie nikdy nič nezmeškáte.

Funkcie

● Kompletná inštalácia systému Windows 8.11 umožňuje prácu a štúdium online aj offline s kompatibilnými aplikáciami.
● Kúpte si balík Office a získajte kompletné funkčné verzie známych nástrojov, ako je Outlook, Word, PowerPoint a Excel.
● Uchovávajte všetky projekty v cloudovom ukladacom priestore Microsoft OneDrive2 a získajte k nim prístup z ľubovoľného
pripojeného zariadenia.
● Integrovaný modul Trusted Platform Module 1.2 (TPM) ponúka hardvérové šifrovacie kľúče na zabezpečenie údajov, e-mailov a
prihlasovacích poverení.
● Umožnite tímom spolupracovať a vyniknúť pri projektoch s webovou kamerou s rozlíšením 720p HD, vylepšeným mikrofónom s
redukciou šumu a ozvien a systémom DTS Studio Sound™.
● Využite širokú škálu portov na pridanie periférnych zariadení podľa svojho výberu, pripojenie k displeju alebo rozšírenie možností
ukladacieho priestoru.
● Prispôsobte si pracovné priestory so širokou škálou voliteľného príslušenstva,2 ktoré zahŕňa adaptér HP USB Ethernet a adaptéry
HP HDMI na VGA.
● Pracujte s istotou vďaka spoľahlivej technickej podpore a vychutnajte si bezproblémovú prevádzku vďaka prvotriednej
jednoročnej obmedzenej záruke od spoločnosti HP. Rozšírte svoju ochranu s voliteľnými službami HP Care Pack.4
● Hravo zvládnite celý svoj deň vďaka dlhej životnosti batérie, ktorá vám umožňuje spolupracovať, venovať sa výskumu a robiť
prácu, kým ste v pohybe.
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Tabuľka s technickými údajmi

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Dostupný operačný systém

Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 with Bing 641

Skupina procesora2

Procesor Intel® Celeron®

Dostupné procesory2

Procesor Intel® Celeron® N2840 s grafickou kartou Intel HD (2,16 GHz, až 2,58 GHz, vyrovnávacia pamäť 1 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 2 GB podpora jednokanálovej pamäte 1333 MHz DDR3L SDRAM
Poznámky k štandardnej pamäte: Podporuje maximálne 2 GB systémovej pamäte na doske. Inovácie interných súčastí pamäte nie sú k dispozícii.

Vnútorná pamäť

maximálne 32 GB eMMC3

Optické úložisko

Voliteľná externá jednotka DVD+/-RW SuperMulti DL4

Obrazovka

Antireflexný plochý displej WLED s uhlopriečkou 29,46 cm (11,6") a rozlíšením HD SVA (1366 x 768)7

Dostupná grafická karta

Integrovaný: Grafická karta Intel® HD

Zvuk

zvuk HD so systémom DTS Studio Sound™; integrovaná sústava dvoch mikrofónov; 2 integrované stereofónne reproduktory

Bezdrôtové technológie

Kombinovaný modul Realtek 802.11b/g/n (1x1) WiFi a Bluetooth® 4.0; Kombinovaný modul Broadcom 802.11b/g/n (1x1) WiFi a Bluetooth® 4.0 HMC5,6
(Kompatibilné so zariadeniami s certifikáciou Miracast.)

Rozširujúce sloty

1x multiformátová čítačka digitálnych médií
(podporuje pamäťové karty SD, SDHC, SDXC)

Porty a konektory

1 port USB 3.0; 1 port USB 2.0; 1 port HDMI; 1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón; 1 konektor napájania

Vstupná jednotka

ostrovčeková klávesnica, 97 % plnohodnotnej veľkosti
Touchpad podporujúci viacdotykové gestá, s predvolene zapnutým posúvaním 2 prstami, roztiahnutím prstov, otáčaním, kliknutím 2 prstami a rýchlym pohybom 3 prstami.

Webová kamera

kamera HP TrueVision HD

Dostupný softvér

HP Utility Center; HP Support Assistant

Správa zabezpečenia

vstavaný bezpečnostný čip TPM 1.2; otvor pre bezpečnostný zámok (zámok je potrebné zakúpiť samostatne)

Zdroj

45 W sieťový adaptér Smart
3-článková lítiovo-iónová batéria s kapacitou 37 Wh

Rozmery

30 x 20,57 x 1,97 cm

Hmotnosť

od 1,28 kg
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Okolitý

Nízky obsah halogenidov8

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

Certifikácia ENERGY STAR® a registrácia EPEAT® Silver. Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa v jednotlivých krajinách líši. Stav registrácie v jednotlivých
krajinách je uvedený na stránke www.epeat.net.

Riešenia pre rozšírenie

zvuk HD so systémom DTS Studio Sound™; dva integrované stereofónne reproduktory; Digitálne mikrofóny s dvojitým poľom

Záruka

1-ročná obmedzená záruka (k dispozícii sú voliteľné balíky Care Pack, ktoré sa predávajú samostatne), 1-ročná obmedzená záruka na primárnu batériu.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Opakovač portov HP 3001pr
USB 3.0

Zoznámte sa so svojím horúcim stolovým riešením nezávislým od platformy pre nabíjanie vášho notebooku na cestách,
ktoré vás pripojí online a okamžite k jednému externému displeju a až k trom zariadeniam pripojeným cez USB.

Puzdro pre HP UltraBook
12,5"

Zbaľte si svoj počítač Ultrabook ™ na cesty do puzdra HP Ultrabook Sleeve, ktoré je štýlové, odolné, kompaktné a
navrhnuté tak, aby pomáhalo chrániť váš notebook a udržať jeho elegantný štýl.

Optická USB myš HP s 3
tlačidlami

The impressively sleek and durable HP 3-Button USB Laser Mouse is designed for everyday performance and to
complement your HP Business Notebook.

Ultratenký lankový zámok
HP

Zabezpečte svoj laptop HP Ultrabook™ alebo iný prenosný počítač rýchlo a jednoducho pomocou ultratenkého lankového
zámku HP.

3-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u
zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov
Číslo produktu: UQ992E

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: F3S42AA

Číslo produktu: F7Z98AA

Číslo produktu: H4B81AA

Číslo produktu: H4D73AA
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Poznámky v krátkych správach
1 Nie všetky funkcie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný a/alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Navštívte webovú adresu

http://www.microsoft.com. K dispozícii vo vybraných konfiguráciách a predávané samostatne.
2 V predaji samostatne.
4 Úrovne služby a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné
podmienky služieb, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený v čase predaja. Zákazník môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi zákonmi a také práva nie sú v žiadnom prípade ovplyvnené podmienkami
služieb HP alebo obmedzenou zárukou HP, ktoré získate pri kúpe produktu HP.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Nie všetky funkcie sú k dispozícii vo všetkých edíciách alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný a/alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Podrobnosti

nájdete na adrese http://www.microsoft.com.
2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov alebo pre všetky softvérové aplikácie. Vyžaduje sa 64-bitový počítačový systém. Výkon sa líši v
závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
3 V prípade úložných diskov sa počíta 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až 8,24 GB (v prípade systému Windows 8) je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
4 Na dvojvrstvové disky sa uloží viac údajov ako na jednovrstvové disky. Dvojvrstvové disky napálené touto jednotkou však môžu byť nekompatibilné s mnohými existujúcimi jednotkami a prehrávačmi DVD s podporou jednovrstvových médií. Jednotka DVD-RAM
nedokáže čítať ani zapisovať na 2,6 GB jednostranné/5,2 GB dvojstranné médiá verzie 1.0. Nekopírujte materiály chránené autorskými právami.
5 Bezdrôtové pripojenie je voliteľná doplnková funkcia a vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
6 Miracast je bezdrôtová technológia, ktorú môže počítač používať na projekciu obrazovky na televízory, projektory a prehrávače mediálnych prúdov, ktoré tiež podporujú technológiu Miracast. Technológiu Miracast môžete používať na zdieľanie svojej aktuálnej
práce v počítači a na prezentovanie prezentácie. Ďalšie informácie: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
7 Na zobrazenie obrázkov v rozlíšení HD je potrebný obsah v rozlíšení HD.
8 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/notebooks
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za
dodatočnú záruku.
Bluetooth je obchodnou značkou svojho majiteľa a spoločnosť Hewlett-Packard ju používa na základe licencie. Intel je registrovaná ochranná známka spoločnosti Intel
Corporation alebo jej dcérskych spoločností v Spojených štátoch amerických a ostatných krajinách. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných
vlastníkov.
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