Podatkovni list

Prenosni računalnik HP Stream 11 Pro
Ključna orodja prek oblaka
Omogočite vse potrebno svojim
učencem ali mobilni delovni sili – s
cenovno ugodnim računalnikom HP
Stream 11 Pro, tankim in lahkim
prenosnim računalnikom z
operacijskim sistemom Windows 8.1 ,
ki je zasnovan za produktivnost v
oblaku in brez povezave.
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HP priporoča Windows.
● Windows 8.1 Pro for Education1
● Zaslon z diagonalo 29,46 cm (11,6
palca)

Učenje vedno in povsod

● Operacijski sistem Windows 8.1 z vsemi funkcijami1, ki zagotavlja produktivnost z lokalnimi aplikacijami tako s povezavo kot brez
nje, omogoča hitro opravljanje dela. Microsoft OneDrive2 zagotavlja, da so vaše datoteke vedno na voljo v oblaku.

Izjemno tanko zmogljivo orodje

● Spoznajte izjemno tanek prenosni računalnik, ki je pripravljen za napredne uporabnike ali mobilno delovno silo. Zasnova HP
»Cloud First« je super elegantna, tanka in ne vključuje ventilatorja, s čimer je pri testiranju ali navodilih količina motenj zaradi
šuma iz okolice majhna.

Trden, varen in vreden vsakega centa

● Prenosni računalnik s tehnologijo Intel®, ki se zažene hitro in je med delovanjem na dotik hladen, omogoča neverjetno
kakovostno delo. Šifriranje TPM in dolga življenjska doba akumulatorja zagotavljata, da ne boste zamudili ničesar.

Posebnosti

● Popolna namestitev operacijskega sistema Windows 8.11 omogoča delo in študij s povezavo ali brez nje, kar zagotavljajo
združljive aplikacije.
● Kupite zbirko Office za popolne delovne različice znanih orodij, kot so Outlook, Word, PowerPoint in Excel.
● Vse projekte hranite v pomnilniku v oblaku Microsoft OneDrive2 in do njih dostopajte prek katere koli povezane naprave.
● Vgrajeni varnostni čip Trusted Platform Module 1.2 (TPM) omogoča kodirne ključe na ravni strojne opreme za zaščito podatkov,
e-pošte in poverilnic za prijavo.
● Ekipam omogočite sodelovanje in nemoteno opravljanje projektov s spletno kamero 720p HD, izboljšanim mikrofonom, ki
pomaga pri zmanjševanju hrupa in odmevov, ter funkcijo DTS Studio Sound™.
● Dodajte izbirne zunanje naprave, vzpostavite povezavo z zaslonom in razširite možnosti shranjevanja z naborom vrat.
● Prilagodite delovne prostore z različnimi dodatnimi pripomočki,2 vključno z omrežnim vmesnikom HP USB in vmesniki HP HDMI
do VGA.
● Bodite brez skrbi, saj imate na voljo podporo, ki ji lahko zaupate, HP-jeva vrhunska enoletna omejena garancija pa omogoča, da
vse deluje povsem nemoteno. Razširite zaščito z dodatnimi storitvami HP Care Pack Services.4
● Dolga življenjska doba akumulatorja omogoča delo cel dan, tako da lahko sodelujete, raziskujete in dokončate delo, medtem ko
ste na poti.
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Prenosni računalnik HP Stream 11 Pro Tabela specifikacij

HP priporoča Windows.

Razpoložljiv operacijski sistem

Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 with Bing 641

Družina procesorjev2

Procesor Intel® Celeron®

Razpoložljivi procesorji2

Intel® Celeron® N2840 z grafično kartico Intel HD Graphics (2,16 GHz, do 2,58 GHz, 1 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Največja velikost pomnilnika

Največ 2 GB Podpora za en kanal 1333 MHz DDR3L SDRAM
Opomba o standardnem pomnilniku: Podpira do največ 2 GB vgrajenega sistemskega pomnilnika. Nadgradnje notranjih komponent za pomnilnik niso na voljo.

Notranji pomnilnik

največ 32 GB eMMC3

Optična shramba

Dodatni zunanji pogon DVD+/-RW SuperMulti DL4

Prikaz

Ploski zaslon HD SVA WLED z diagonalo 29,46 cm (11,6 palca) in zaščito proti bleščanju (1366 x 768)7

Razpoložljiva grafika

Vgrajen: Grafična kartica Intel® HD

Zvočna kartica

Zvok HD s tehnologijo DTS Studio Sound™; vgrajen dvojni mikrofon; 2 vgrajena stereo zvočnika

Brezžične tehnologije

Kombinirani priključek Realtek 802.11b/g/n (1 x 1) WiFi in Bluetooth® 4.0; Kombinirani priključek Broadcom 802.11b/g/n (1 x 1) WiFi in Bluetooth® 4.0 HMC5,6
(Združljivo z napravami s certifikatom Miracast.)

Razširitvene reže

1 bralnik za digitalne medije v več oblikah zapisa
(podpira SD, SDHC, SDXC)

Vrata in priključki

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 1 priključek za omrežno napajanje;

Vhodna naprava

Tipkovnica s 97 % velikosti in samostojno stoječimi tipkami
Sledilna ploščica z omogočenimi večkratnimi dotiki, privzeto vklopljeno drsenje z 2 prstoma, ščipanje, obračanje, klikanje z 2 prstoma, odrivanje s 3 prsti in tapkanje je privzeto
omogočeno.

Spletna kamera

Kamera HP TrueVision HD

Razpoložljiva programska oprema

HP Utility Center; HP Support Assistant

Upravljanje varnosti

Vdelan varnostni čip TPM 1.2; Reža za varnostno ključavnico (ključavnico morate kupiti posebej)

Napajanje

Pametni napajalnik 45 W
3-celični litij-ionski akumulator (37 Wh)

Mere

30 x 20,57 x 1,97 cm

Teža

Od 1,28 kg naprej
(Teža je odvisna od konfiguracije.)

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi8

Ustreznost za električno
učinkovitost

Ustreza standardu ENERGY STAR® in je vpisan v register EPEAT® Silver. Registrirano z EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Za stanje
registriranja po posameznih državah obiščite www.epeat.net.

Možnosti razširitve

Zvok HD s tehnologijo DTS Studio Sound™; Dva vgrajena stereo zvočnika; Dvokanalni digitalni mikrofoni

Garancija

Enoletna omejena garancija (na voljo so dodatne storitve Care Pack, ki so naprodaj posebej) in enoletna omejena garancija za glavni akumulator
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Podvojevalnik vrat HP
3001pr USB 3.0

Spoznajte pravo rešitev, t. i. prostore »hot-desking«, ki niso odvisni od računalniškega okolja, za vzpostavitev povezave
s spletom ter povezavo s posameznim zunanjim zaslonom in največ tremi napravami USB.

Etui HP UltraBook za
12,5-palčne prenosnike

S prenosnikom Ultrabook™ uporabljajte etui HP Ultrabook, eleganten, trpežen in kompakten etui, oblikovan, da zaščiti
vaš prenosnik in ohrani njegov vitki profil.

Laserska miška HP USB s 3
gumbi

Zelo modna in vzdržljiva laserska miška HP USB s 3 gumbi je namenjena vsakodnevnemu delu in dopolnjevanju
poslovnega prenosnika HP.

Ključavnica HP Ultraslim
Keyed Cable

Hitro in enostavno zaščitite svoj računalnik HP Ultrabook™ ali prenosnik s ključavnico za kabel HP Ultraslim Keyed Cable
Lock

3-leta naslednji delovni dan
na domu

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: UQ992E

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: F3S42AA

Številka izdelka: F7Z98AA

Številka izdelka: H4B81AA

Številka izdelka: H4D73AA
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Opombe k sporočilom
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo za popoln izkoristek funkcionalnosti sistemov Windows.

Glejte spletno mesto http://www.microsoft.com. Na voljo v različnih konfiguracijah in naprodaj posebej.
2 Naprodaj posebej.
4 Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve začnite uporabljati na dan nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Za podrobnosti obiščite spletno mesto
www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi pogoji in določila za storitev, s katerimi se je stranka seznanila ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo ima lahko stranka dodatne z zakonom določene pravice, na katere ne vplivajo HP-jevi pogoji in
določila za storitev ali HP-jeva omejena garancija, ki je priložena izdelku HP.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo, da boste lahko popolnoma izkoristili funkcionalnost

sistemov Windows. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto http://www.microsoft.com.
2 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Potrebujete 64-bitni sistem. Zmogljivost se lahko razlikuje glede na
konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
3 Za pomnilniške pogone, 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Do 8,24 GB je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena za obnovitev sistema (pri operacijskem sistemu Windows 8).
4 Na dvoslojne diske lahko shranite več podatkov kot na enoslojne. Vendar pa dvoslojni diski, zapisani s tem pogonom, morda ne bodo združljivi s številnimi obstoječimi enoslojnimi pogoni in predvajalniki DVD. Opomba: DVD-RAM ne omogoča branja ali pisanja na
enostranske medije velikosti 2,6 GB ali na dvostranske medije velikosti 5,2 GB – različica 1.0. Ne kopirajte materiala, zaščitenega z avtorskimi pravicami.
5 Brezžično omrežje je izbirna dodatna funkcija, ki zahteva brezžično dostopno točko in internetno storitev, in ni vključena. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
6 Miracast je brezžična tehnologija, s katero lahko osebni računalnik prikaže zaslon na televizorjih, projektorjih in predvajalnikih predstavnosti s pretakanjem, ki podpirajo tehnologijo Miracast. Tehnologija Miracast omogoča skupno rabo računalniških vsebin in
predvajanje diaprojekcij.
Za več informacij: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
7 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
8 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.

Več informacij na
www.hp.eu/notebooks
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah,
priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma
pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Intel je zaščitena blagovna znamka družbe Intel
Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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