Datasheet

HP ProBook 11 EE G1
Ideaal om te doceren en te leren
Ontwikkel, creëer en inspireer met de
HP ProBook 11 EE. Met vertrouwde,
krachtige Windows-software voor het
onderwijs en speciaal ontworpen voor
scholen. De grote robuustheid en
mobiliteit zijn afgestemd op
studenten.

● Windows 8.11
● 29,46 cm (11,6 inch)

Robuust genoeg voor het klaslokaal

● Deze dunne, lichte en robuuste notebook kan tegen een stootje met zijn versterkte chassis, dat getest is om een val tot 70 cm te
doorstaan.2

Pure performance

● Kies krachtige 5e generatie Intel® Core™ processors3 en een lange batterijlevensduur om studenten zonder onderbreking te laten
werken.

Lesgeven en leren worden eenvoudiger

● Lesgeven en samenwerken is gemakkelijker dan ooit. Gebruik de HP School Pack softwaresuite om direct na aansluiting een
uitstekende leservaring te bieden.

Pluspunten

Alles is goed zichtbaar op een 11,6-inch (29,46-cm) diagonaal HD WLED-scherm met optionele capacitive touch.
Communiceer via HD webcam, DTS Studio Sound™, twee luidsprekers en een microfoon met ruisonderdrukking.
Houd studenten bij de les met een probleemloze internetverbinding.
Doe nog meer met uw ProBook dankzij verschillende poorten voor randapparaten.
Met notebook-oplaadtrolleys, draagtassen, vervangende batterijen, veiligheidssloten en reserveadapters kunnen studenten en
docenten gemakkelijker werken.
● Profiteer van de mogelijkheden van HP School Pack, een softwaresuite met eBooks, beheertools voor het leslokaal4,
beveiligingskenmerken, ingebouwde IT-ondersteuning en meer.
● Technische ondersteuning is eenvoudig met Helpdesk van HP Care Services.6 Kosteneffectieve expertise is 24 x 7 beschikbaar
voor meerdere merken, apparaten en besturingssystemen.
● HP helpt u tijd te besparen en resources optimaal te benutten met deskundige configuratie- en implementatieservices die snelle,
accurate en wereldwijd gestandaardiseerde oplossingen creëren.
●
●
●
●
●

Datasheet

HP ProBook 11 EE G1
Specificatietabel

Beschikbaar besturingssysteem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (beschikbaar via downgraderechten van Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 64 (beschikbaar via downgraderechten van Windows 8.1 Pro)20
Windows 7 Professional 641
FreeDOS 2.0

Processorfamilie3

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

Beschikbare processors3

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

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Maximum geheugen

Tot 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 1600 MT/sec

Geheugenslots

1 SODIMM

Interne opslag

Tot 320 GB of 500 GB SATA (5400-rpm)4
Tot 128 GB of 180 GB M.2 SSD4

Scherm

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

Beschikbare grafische oplossingen Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 5500; Intel® HD Graphics 4400; Intel® HD Graphics
(Geïntegreerde Graphics is afhankelijk van de processor)
Audio

Twee DTS Sound+™ stereoluidsprekers; Één digitale microfoon met echo- en ruisonderdrukking

Draadloze technologie

Intel dual-band Wireless-AC 3160 802.11a/b/g/n/ac WiDi (1 x 1) Wi-Fi en Bluetooth® 4.0 combo; Intel dual-band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac WiDi (2 x 2) Wi-Fi en
Bluetooth® 4.0 combo; Realtek 802.11b/g/n (1 x 1) en Bluetooth® 4.0 combo; HP hs3110 HSPA+ mobiel breedband5,9,10,11
(Compatibel met Miracast-gecertificeerde apparaten.)

Communicatie

Geïntegreerde 10/100/1000 GbE

Uitbreidingsslots

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

Poorten en connectoren

3 USB 3.0; 1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 netvoeding; 1 RJ-45; 1 VGA

Invoerapparaat

Standaard eiland-stijl, morsbestendig toetsenbord (getest volgens de IP41 standaard) met fraudebestendige toetsen6
Touchpad met aan-uitknop, tikken standaard ingeschakeld, ondersteuning voor multi-touch, scrollen met twee vingers, knijpen/zoomen, vegen naar zijkant

Webcam

HP TrueVision HD camera7

Beschikbare software

Koop Office; Foxit PhantomPDF Express voor HP; Microsoft Security Essentials (modellen met Windows 7); Bing Search; HP ePrint; Skype; The Weather Channel; Intel®
WiDi-software; CyberLink PowerDVD; CyberLink YouCam BE; HP SoftPaq downloadmanager; HP pc hardwarediagnose UEFI; HP Support Assistant; HP Hotkey-ondersteuning; HP
Wireless Button Driver; HP MyRoom; HP MyLife eLearning; HP Connection Manager; HP GPS en locatie; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot; HP School Pack omvat: PASCO
SPARKvue, Oxford Advanced Learner's Dictionary, HP Classroom Manager Student Edition, OverDrive voor HP, Absolute Computrace Data Protect Basic (licentie voor 1 jaar, moet
door de klant worden geactiveerd), Windows Defender, Microsoft OneNote, Microsoft FreshPaint12,13,14,15,16,17,18

Beveiligingsbeheer

TPM 1.2; oog voor veiligheidsslot

Voeding

45-Watt Smart netadapter
3-cels, 36-W/u lithium-ion; 6-cels Long Life 64-W/u lithium-ion

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 1,59 kg
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Omgeving

Laag-halogeen8

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerde configuraties beschikbaar

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 Slim Ultrabook backpack

Het HP Slim Ultrabook backpack – een compacte, stijlvolle en duurzame tas voor uw Ultrabook™.1 De zwarte stof met
grijze ruitaccenten combineert vorm en functie om uw hardware te beschermen en u een elegante uitstraling te geven.

Bestelnr.: F3W16AA

HP UltraBook 12,5-inch hoes

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

USB Travel Mouse

Werk onderweg productiever met uw tablet of notebook met behulp van de lichte, super-compacte HP USB Travel
Mouse.

Bestelnr.: G1K28AA

HP Ultraslim kabelslot met
sleutel

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

HP 45-Watt Smart
netadapter

Houd de extra lichte en veelzijdige HP 45-Watt Smart AC-adapter bij de hand als u de hele dag productief wilt werken.

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.: UK703E

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Bestelnr.: H4D73AA

Bestelnr.: H6Y88AA
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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. Kijk op

http://www.microsoft.com. Beschikbaar op geselecteerde configuraties, wordt apart verkocht.
2 De testresultaten van het HP Total Test Process vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities.
3 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.
4 HP Classroom Manager voor docenten is nodig om apparaten vanaf de Windows™ desktopconsole van de docent te besturen en te vergrendelen; HP Classroom Manager voor studenten heeft geen besturings- en vergrendelingsfunctionaliteit.
6 HP Care Services zijn als optie verkrijgbaar. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Services variëren afhankelijk van de locatie. De 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, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10

wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
2 Op dit systeem is Windows 7 Professional-software voorgeïnstalleerd, daarnaast worden een licentie en media voor Windows 10 Pro-software meegeleverd. U kunt slechts één versie van de Windows-software tegelijk gebruiken. Als u tussen de versies wilt
wisselen, moet u de ene versie de-installeren en de andere versie installeren. Om dataverlies te voorkomen moet u een back-up maken van al uw data (bestanden, foto's, enz.) voordat u een besturingssysteem de-installeert en installeert.
3 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. Voor 64-bits computergebruik op Intel®-architectuur is een computer nodig met
een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel® 64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als 32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64 ondersteunt. De prestaties variëren,
afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
4 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB (in Windows 8) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
5 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
6 De IP41 testresultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities.
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.
9 802.11 draadloze connectiviteit is een optie die een wireless access point en een internetaansluiting vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
10 De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties. Indien de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de notebook met andere 802.11ac WLAN-apparaten.
11 Een breedbandverbinding is optioneel en vereist een draadloos dataservicecontract en netwerkondersteuning, die niet in alle regio's beschikbaar zijn. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid. De verbindingssnelheden
kunnen variëren naar gelang de omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren.
12 Absolute Computrace Data Protect Basic 1 jaar omvat een licentie voor 1 jaar voor Computrace Data Protect om het apparaat te vergrendelen, niet-geautoriseerde toegang te voorkomen en data op afstand te verwijderen. De licentie moet door de klant worden
geactiveerd. Kijk op http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp voor complete informatie. Service kan beperkt zijn, informeer bij Absolute voor beschikbaarheid buiten de V.S.
13 Voor HP ePrint zijn een internetverbinding naar een HP webprinter en registratie van een HP ePrint-account vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
14 Voor HP Classroom Manager voor Windows is Android-functionaliteit vereist (versie voor 30 dagen is gratis te downloaden van www.hp.com/go/hpclassroommanager). Bediening en vergrendeling van het apparaat vinden plaats op de Windows
bureaubladconsole van de docent; HP Classroom Manager voor Android biedt geen bedienings- en vergrendelingsfunctionaliteit.
15 Geïntegreerde Intel WiDi-software is beschikbaar op geselecteerde modellen en vereist een apart aan te schaffen projector, tv of computermonitor en een ingebouwde of externe WiDi-ontvanger. Externe WiDi-ontvangers kunnen op de projector, tv of
computermonitor worden aangesloten via een standaard VGA- of HDMI-kabel, die apart verkrijgbaar zijn.
16 Kijk voor dekking en beschikbaarheid van Mobile Connect op hp.com/go/mobileconnect.
17 Voor de Wireless Hotspot-applicatie zijn een actieve internetverbinding en een afzonderlijk aan te schaffen data-abonnement vereist. Als HP Wireless Hotspot ingeschakeld is, blijven applicaties op het apparaat werken en gebruiken ze hetzelfde
data-abonnement als de draadloze hotspot. Aan het datagebruik op draadloze hotspots kunnen extra kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw contract voor informatie.
18 Voor HP School Pack is Windows 8.1 vereist.
20 Op dit systeem is Windows 7 Professional software voorgeïnstalleerd, daarnaast worden een licentie en media voor Windows 8.1 Pro software meegeleverd. U kunt slechts één versie van de Windows-software tegelijk gebruiken. Als u tussen de versies wilt
wisselen, moet u de ene versie de-installeren en de andere versie installeren. Om dataverlies te voorkomen moet u een backup maken van al uw data (bestanden, foto's, enz.) voordat u een besturingssysteem de-installeert en installeert.

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.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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