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HP ProBook 11 EE G1
Computer til undervisning og læring
Komponer, skab og inspirer med
denne HP ProBook 11 EE. Den
indeholder det velkendte og kraftfulde
Windows til klasseværelset og er
designet til skolebrug. Med dens
avancerede holdbarhed og gode
mobilitet er den perfekt til studerende.

● Windows 8.11
● 29,46 cm (11,6")

Stærk nok til brug i klasseværelset

● Slag og stød betyder ikke det store for denne tynde, lette og holdbare bærbare computer, som har et forstærket kabinet, der er
lavet til at kunne klare fald fra 70 centimeters højde.2

Stærk og effektiv

● Med kraften fra 5. generations Intel® Core™-processorer3 kan du engagere de studerende i timevis uden afbrydelser, takket være
den lange batterilevetid.

Undervisning og læring gjort nemt

● Undervisning og samarbejde har aldrig været nemmere. Du kan bruge HP School Pack-softwarepakken med det samme og
forbedre læringsoplevelsen.

Indeholder

Du kan se helt klart på en HD WLED-skærm på 11,6" (29,46 cm) med valgfri kapacitiv berøringsskærm.
Du kan kommunikere via HD-webkamera, DTS Studio Sound™, to højttalere og en mikrofon med støjdæmpning.
Hold de studerende velinformerede med en stabil internetforbindelse.
Nu kan du endnu mere på samme tid med denne ProBook, som har flere porte til eksterne enheder.
Computertasker, ombytningsbatterier, sikkerhedslåse og reserveadaptere gør livet – og undervisningen – nemmere for både
studerende og lærere.
● Nyd godt af de ekstrafunktioner, du får med HP School Pack – en softwarepakke, der indeholder e-bøger,
administrationsværktøjer til klasseværelset, 4 sikkerhedsfunktioner, indbygget it-support og meget mere.
● Gør det nemmere at få teknisk support med Helpdesk fra HP Care Services.6 Du kan stole trygt på denne prisvenlige ekspertise
hele døgnet, og den dækker flere mærker, enheder og operativsystemer.
● HP hjælper dig med at spare tid og optimere ressourcerne gennem sine eksperttjenester inden for konfiguration og installation –
hurtige, præcise og globalt standardiserede IT-løsninger.
●
●
●
●
●
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Specifikationstabel

Tilgængelige operativsystemer

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro)20
Windows 7 Professional 641
FreeDOS 2.0

Processorfamilie3

Intel® Core™ i3-processor; Intel® Pentium-processor; Intel® Celeron®-processor

Tilgængelige processorer3

Intel® Core™ i3-5005S med Intel HD Graphics 5500 (2 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i3-4005U med Intel HD Graphics 4400 (1,7 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel®
Pentium® 3805U med Intel HD Graphics (1,9 GHz, 2 MB cache, 2 kerner); Intel® Celeron® 3205U med Intel HD Graphics (1,5 GHz, 2 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er integreret med processoren

Maksimal hukommelse

Op til 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 1600 MT/s

Hukommelsessokler

1 SODIMM

Internt storage

Op til 320 GB eller 500 GB SATA (5400 o/m)4
Op til 128 GB eller 180 GB M.2 SSD4

Skærm

11,6" (29,46 cm) HD SVA WLED-berøringsfladskærm (1366 x 768); Refleksfri HD SVA WLED-fladskærm på 11,6" (29,46 cm) (1366 × 768)7

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD Graphics 5500; Intel® HD Graphics 4400; Intel® HD Graphics
(Integreret grafik afhænger af processoren)

Lyd

DTS Sound+™ Dual-stereohøjttalere; Én digital mikrofon med formindskelse af ekko og støjdæmpning

Trådløse teknologier

Kombineret Intel Dual Band Wireless-AC 3160 802.11a/b/g/b/ac WiDi (1x1) Wi-Fi og Bluetooth® 4.0; Kombineret Dual Band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/b/ac WiDi (2x2) Wi-Fi og
Bluetooth® 4.0; Kombineret Realtek 802.11b/g/n (1x1) og Bluetooth® 4.0; HP hs3110 HSPA+ mobilt bredbånd5,9,10,11
(Kompatibel med Miracast-certificerede enheder.)

Kommunikation

Integreret 10/100/1.000 GbE

Udvidelsesstik

1 multiformatlæser til digitale medier
(understøtter SD, SDHC, SDXC)

Porte og stik

3 USB 3.0; 1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 vekselstrømsstik; 1 RJ-45; 1 VGA

Inputenhed

Tastatur i fuld størrelse ("island-style"), der kan tåle væskespild (testet med IP41-standard), med taster, der ikke kan tages af6
Pegefelt med tænd/sluk-knap, trykfunktion aktiveret som standard, understøtter stryg og tryk med flere fingre, rulning med to fingre, knibning/zoom, stryg fra kanten

Webcam

HP TrueVision HD-kamera7

Tilgængelig software

Køb Office; Foxit PhantomPDF Express til HP; Microsoft Security Essentials (til modeller med Windows 7); Bing-søgning; HP ePrint; Skype; The Weather Channel; Intel®
WiDi-software; CyberLink PowerDVD; CyberLink YouCam BE; HP SoftPaq Download Manager; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Hotkey-understøttelse;
HP Wireless Button Driver; HP MyRoom; HP MyLife eLearning; HP Connection Manager; HP GPS and Location; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot; HP School Pack indeholder:
PASCO SPARKvue, Oxford Advanced Learner's Dictionary, HP Classroom Manager Student Edition, OverDrive til HP, Absolute Computrace Data Protect Basic (1-års licens, der skal
aktiveres af kunden), Windows Defender, Microsoft OneNote, Microsoft FreshPaint12,13,14,15,16,17,18

Sikkerhedsstyring

TPM 1.2, holder til sikkerhedslås

Strømforsyning

45 W Smart-strømadapter
3-cellers litium-ion-batteri på 36 Wt; 6-cellers litium-ion-batteri på 64 Wt med lang levetid

Mål

30,18 x 22,74 x 2,54 cm

Vægt

Fra 1,59 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Miljøansvar

Lav halogen8

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-certificerede konfigurationer

Garanti

1 års begrænset garanti (valgfrie Care Packs sælges separat), 1 års begrænset garanti på det primære batteri
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
Slank HP Ultrabook-rygsæk

HP's slanke Ultrabook-rygsæk – en elegant, holdbar og kompakt messenger-taske, der er bygget til Ultrabook™.1 Et sort,
kipret stof, der fremhæves vha. gråt skotskternet stof kombinerer både form og funktioner for at hjælpe med at beskytte
din hardware og give dig et poleret udseende.

Produktnummer: F3W16AA

Omslag til HP Ultrabook
12,5"

Pak din Ultrabook™ ned i det flotte, holdbare og kompakte omslagsetui HP Ultrabook Sleeve, designet til at beskytte den
bærbare computer og bevare dens elegante profil.

USB-rejsemus

Hvis du anvender den lette og superkompakte HP USB Travel Mouse, kan du arbejde mere effektivt på tablet-pc'en eller
den bærbare computer, når du er på farten.

Produktnummer: F7Z98AA

Produktnummer: G1K28AA

HP UltraSlim-kabellås med
nøgle

Din HP Ultrabook™ eller bærbar pc sikres hurtigt og let med HP Ultraslim-kabellås med nøgle.

HP 45 W Smart
lysnetadapter

Hold dig produktiv i løbet af dagen, og hav en ekstra adapter ved hånden med den lette og alsidige HP 45 W
Smart-lysnetadapter.

3 års service onsite næste
hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UK703E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H6Y88AA
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Fodnoter
1 Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere og/eller software, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Se

http://www.microsoft.com. Fås i udvalgte konfigurationer og sælges separat.
2 Testresultaterne fra HPs Total Test Process er ikke nogen garanti for fremtidig ydeevne under pågældende testforhold.
3 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit computersystem påkrævet. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
4Du skal have HP Classroom Manager for Teachers for at kunne overvåge og låse enheder fra lærerens Windows™-skrivebordskonsol. Det er ikke muligt at låse eller overvåge enheder fra HP Classroom Manager for Student.
6 HP Care Services kan tilvælges. Tjenesteniveauer og svartider for HP Care Services afhænger af din geografiske placering. Tjenesten starter på datoen for hardwarekøbet. Visse restriktioner og begrænsninger er gældende. Du kan finde flere oplysninger på
www.hp.com/go/cpc. HPs tjenester er omfattet af HPs gældende vilkår og betingelser, som blev givet til kunden ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen
måde af HPs vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller den HP-garanti, der følger med HP-produktet.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 er

automatisk opdateret og altid aktiveret. Der kan forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav på et tidspunkt i forbindelse med opdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Windows 7 Professional er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 10 Pro. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal du først afinstallere den ene version og
dernæst installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, billeder mv.), før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så du undgår at miste data.
3 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-databehandling på Intel®-arkitektur kræver et computersystem med processor, chipsæt,
BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og applikationer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intel's nummerering er ikke et mål for højere ydelse.
4 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 30 GB (i Windows 8) er reserveret til systemgendannelsessoftware.
5 Miracast er en trådløs teknologi, som kan bruges på computeren, når du vil have skærmen vist på fjernsyn, projektorer og streaming-afspillere, der understøtter Miracast. Du kan bruge Miracast, når du vil fremvise det, du sidder med på computeren, eller afspille
diasshow. Der er flere oplysninger på: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
6 IP41-testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydelse under disse testforhold.
7 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
8 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele anskaffet efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold.
9 Trådløs 802.11-forbindelse er en valgfri tilføjelse, der kræver et trådløst adgangspunkt samt en internettjeneste. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
10 Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endegyldige. Hvis de endelige specifikationer adskiller sig fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre
802.11ac WLAN-enheder.
11 Bredbåndsforbindelse kræver kontrakt med udbyder af trådløs datatjeneste samt netværksunderstøttelse og fås ikke i alle lande. Kontakt tjenesteudbyderen vedrørende dækningsområde og tilgængelighed. Forbindelseshastighederne afhænger af placering,
omgivelser, netværksforhold og andre faktorer.
12 Absolute Computrace Data Protect Basic 1 år indeholder en 1-års licens på Computrace Data Protect, hvormed data kan låses, uautoriseret adgang til data kan undgås, og du kan slette personlige oplysninger via fjernadgang. Licensen skal aktiveres af kunden.
Du kan finde udførlige oplysninger på http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Tjenesten kan være begrænset. Spørg Absolute, om den er tilgængelig uden for USA.
13 HP ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/businessmobileprinting kan du se en liste over kompatible printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre
oplysninger om HP ePrint).
14 HP Classroom Manager til Windows er nødvendigt for at kunne aktivere Android-funktionen (30-dages prøveversion kan hentes på www.hp.com/ go/hpclassroommanager). Kontrol og låsning af enhed skal foretages fra lærerens Windows-skrivebordskonsol.
Der kan ikke udføres låse- og kontrolfunktioner fra HP Classroom Manager til Android.
15 Den indbyggede Intel WiDi-funktion findes kun på visse modeller og kræver separat anskaffelse af en projektor, et tv eller en computerskærm med indbygget eller ekstern WiDi-modtager. Eksterne WiDi-modtagere skal sluttes til projektoren, tv'et eller
computerskærmen via et VGA-/HDMI-standardkabel, der også skal købes separat.
16 På hp.com/go/mobileconnect kan du finde oplysninger om dækningsområde og tilgængelighed for Mobile Connect.
17 Programmet HP Wireless Hotspot kræver en aktiv internetforbindelse og et separat dataabonnement. Når HP Wireless Hotspot er aktivt, vil programmerne på selve enheden fortsætte med at køre og samtidig anvende det samme dataabonnement som det
trådløse hotspot. Der kan blive pålagt ekstragebyrer for brug af data via et trådløst hotspot. Tjenesteudbyderen kan oplyse dig om abonnementets nærmere detaljer.
18 HP School Pack kræver Windows 8,1.
20 Windows 7 Professional er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og mediesoftware til Windows 8.1. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal du først afinstallere den ene version
og dernæst installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, fotografier mv.), før du afinstallerer og installerer operativsystemer, for at undgå tab af data.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og
serviceydelser findes i de udtrykkelige erklæringer om garanti, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere
garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og benyttes af Hewlett-Packard Company i henhold til en licensaftale. Du kan finde oplysninger om
DTS-patenter på http://patents.dts.com. Fremstillet i henhold til en licensaftale med DTS Licensing Limited. DTS, symbolet samt DTS og symbolet sammen er
registrerede varemærker, og DTS Sound+ er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Intel, Core og Celeron er varemærker
tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. ENERGY STAR er et registreret varemærke tilhørende det amerikanske miljøagentur (U.S. Environmental Protection
Agency). Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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