Podatkovni list

HP ProBook 11 EE G1
Prenosni računalnik, namenjen učenju in poučevanju
Postanite vir ustvarjalnosti in navdiha
s prenosnim računalnikom HP
ProBook 11 EE. Opremljen je z znanim
in zmogljivim operacijskim sistemom
Windows, primernim za uporabo v
učilnici. Z izjemno vzdržljivostjo in
lahko prenosljivostjo je izdelan za
potrebe učencev.

● Windows 8.11
● 29,46 cm (11,6")

Trpežna zasnova, primerna za uporabo v učilnici

● Tanek, lahek in vzdržljiv prenosni računalnik HP ProBook z ojačanim ohišjem je zasnovan tako, da ustreza zahtevam preizkusa za
padce z višine 70 cm, zaradi česar je odporen na kakršne koli udarce.2

Moč delovanja

● Zanesete se lahko na zmogljivost procesorjev 5. generacije Intel® Core™3, dolga življenjska doba akumulatorja pa omogoča, da
učni proces nemoteno traja več ur.

Enostavnejši proces učenja in poučevanja

● Poučevati in sodelovati še nikoli ni bilo tako enostavno. Izboljšajte učni proces z zbirko programske opreme HP School Pack že ob
prvi uporabi.

Posebnosti

● Zagotovite si jasno sliko z zaslonom HD WLED z diagonalo 29,46 cm (11,6 palca) in možnostjo upravljanja na dotik (na voljo kot
dodatek).
● Sporazumevanje omogoča spletna kamera visoke ločljivosti, tehnologija DTS Studio Sound™ za zvok, zvočnika in mikrofon s
podporo za odpravljanje hrupa.
● Zagotovite nemoten učni proces z zmogljivo internetno povezavo.
● S prenosnim računalnikom HP ProBook s številnimi vrati za zunanje naprave zmorete več.
● Z uporabo vozičkov za polnjenje prenosnikov HP, torbic za prenašanje, nadomestnih akumulatorjev, varnostnih ključavnic in
nadomestnih napajalnikov si učitelji in učenci lahko zagotovijo uspešnejše učenje in učinkovitejši učni proces.
● Izkoristite prednosti zbirke programske opreme HP School Pack, ki vključuje e-knjige, orodja za upravljanje učilnice4, varnostne
funkcije, vgrajeno podporo IT in številne druge funkcije.
● Poenostavite tehnično podporo z dodatno storitvijo Helpdesk v okviru storitev HP Care Service.6 Zanesite se na cenovno ugodno
in učinkovito strokovno znanje, ki je na voljo 24 h/dan 7 dni/teden ter pokriva številne blagovne znamke, naprave in operacijske
sisteme.
● HP vam pomaga prihraniti čas in optimizirati vire s strokovno konfiguracijo in storitvami uvajanja, ki nudijo hitre, natančne in
globalno standardizirane rešitve IT.
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HP ProBook 11 EE G1
Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski sistem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 8.1 Pro)20
Windows 7 Professional 641
FreeDOS 2.0

Družina procesorjev3

Procesor Intel® Core™ i3; procesor Intel® Pentium; procesor Intel® Celeron®

Razpoložljivi procesorji3

Procesor Intel® Core™ i3-5005U z grafično kartico Intel HD 5500 (2 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri); procesor Intel® Core™ i3-4005U z grafično kartico Intel HD 4400 (1,7 GHz, 3
MB predpomnilnika, 2 jedri); procesor Intel® Pentium® 3805U z grafično kartico Intel HD (1,9 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri); procesor Intel® Celeron® 3205U z grafično kartico
Intel HD (1,5 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Največja velikost pomnilnika

Največ 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1600 MT/s

Pomnilniške reže

1 SODIMM

Notranji pomnilnik

Največ 320 GB ali 500 GB SATA (5400 obr/min)4
Največ 128 GB ali 180 GB Pogon SSD M.24

Prikaz

Ploski zaslon na dotik HD SVA WLED (1366 x 768) z diagonalo 29,46 cm (11,6 palca); ploski zaslon HD SVA WLED (1366 x 768) z diagonalo 29,46 cm (11,6 palca) in zaščito proti
bleščanju7

Razpoložljiva grafika

Vgrajen: Grafična kartica Intel® HD 5500; grafična kartica Intel® HD 4400; grafična kartica Intel® HD
(Vgrajene grafične zmožnosti so odvisne od procesorja)

Zvočna kartica

Stereo zvočniki DTS Sound+™ Dual; enokanalni digitalni mikrofon s funkcijo izničevanja odmeva in odpravljanjem hrupa

Brezžične tehnologije

Kombinirani priključek za brezžično povezavo Intel Dual Band Wireless-AC 3160 802.11a/b/g/n/ac WiDi (1 x 1) WiFi in povezavo Bluetooth® 4.0; kombinirani priključek za brezžično
povezavo Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac WiDi (2 x 2) WiFi in povezavo Bluetooth® 4.0; kombinirani priključek za omrežno povezavo Realtek 802.11b/g/n (1 x
1) in povezavo Bluetooth® 4.0; mobilni širokopasovni modul HP hs3110 HSPA+5,9,10,11
(Združljivo z napravami s certifikatom Miracast.)

Komunikacije

Vgrajen gigabitni omrežni vmesnik 10/100/1000 GbE

Razširitvene reže

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

Vrata in priključki

3 vrat USB 3.0; 1 vrata HDMI; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 1 napajalnik za izmenični tok; 1 priključek RJ-45; 1 vrata VGA

Vhodna naprava

Na razlitje odporna velika tipkovnica (preizkušena v skladu s standardom IP41) z nesnemljivimi pokrovčki tipk6
Sledilna ploščica z gumbom za vklop/izklop, s privzeto omogočeno možnostjo tapkanja ter podporo raznolikih gibov, na primer dvoprstnega drsenja, ščipanja/povečevanja oz.
pomanjševanja in podrsanja z roba

Spletna kamera

Kamera HP TrueVision HD7

Razpoložljiva programska oprema

Zbirka programske opreme Buy Office; program Foxit PhantomPDF Express za urejanje dokumentov PDF za HP; varnostna programska oprema Microsoft Security Essentials (za
modele z operacijskim sistemom Windows 7); aplikacija Bing Search; storitev HP ePrint; aplikacija Skype; aplikacija Weather Channel; programska oprema Intel®WiDi; predvajalnik
CyberLink PowerDVD; program CyberLink YouCam BE za spletno kamero; upravitelj programskih posodobitev HP SoftPaq Download Manager; program HP PC Hardware Diagnostics
UEFI za zaznavanje težav strojne opreme; program HP Support Assistant za pomoč uporabnikom; program HP Hotkey Support za upravljanje z bližnjičnimi tipkami; gonilnik za
brezžično povezavo HP Wireless Button Driver; program HP MyRoom za spletna srečanja v e-učilnici; storitev HP MyLife eLearning za dostop do HP-jevih učnih vsebin v oblaku;
upravitelj brezžičnih povezav HP Connection Manager; program HP GPS and Location za vklop/izklop vgrajene GPS naprave; storitev za brezžično povezavo HP Mobile Connect;
program HP Wireless Hotspot za skupno rabo spletne povezave z drugimi napravami; zbirka programske opreme HP School Pack vključuje: aplikacijo PASCO SPARKvue, slovar
Oxford Advanced Learner's Dictionary, program HP Classroom Manager Student Edition, funkcijo OverDrive za računalnike HP, program Absolute Computrace Data Protect Basic
(1-letno licenco mora aktivirati stranka), varnostni program Windows Defender, programa Microsoft OneNote in Microsoft FreshPaint12,13,14,15,16,17,18

Upravljanje varnosti

Modul TPM 1.2; reža za varnostno ključavnico

Napajanje

Pametni napajalnik 45 W
3-celični (36 Wh), litij-ionski; 6-celični (64 Wh), litij-ionski, Long Life

Mere

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

Teža

Od 1,59 kg naprej
(Teža je odvisna od konfiguracije.)

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi8

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®

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)
Nahrbtnik za prenosni
računalnik HP Slim
Ultrabook

Nahrbtnik za prenosnik HP Slim Ultrabook – elegantna, odporna in kompaktna naramna torba, izdelana za prenosnik
Ultrabook™.1 Črna tkanina v keprovi vezavi s sivim karirastim vzorcem združuje obliko in uporabnost ter vam zagotavlja
zaščito vašega prenosnika in uglajen videz.

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.

HP-jeva potovalna miška
USB

Zagotovite si večjo storilnost tabličnega ali prenosnega računalnika na poti z lahko, izjemno kompaktno potovalno miško
HP USB.

Ključavnica HP Ultraslim
Keyed Cable

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

Pametni napajalnik HP 45 W

Imejte pri sebi dodaten lahek in vsestranski pametni napajalnik HP 45 W, ki vam bo pomagal delati produktivno cel dan.

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: UK703E

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: F3W16AA

Številka izdelka: F7Z98AA

Številka izdelka: G1K28AA

Številka izdelka: H4D73AA

Številka izdelka: H6Y88AA
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Opombe k sporočilom
1 V nekaterih izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows določene funkcije niso na voljo. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo za popoln izkoristek funkcionalnosti

sistemov Windows. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com. Na voljo v različnih konfiguracijah in naprodaj posebej.
2 Rezultati preizkušanja v procesu HP Total Test niso zagotovilo za nadaljnje delovanje v takšnih preizkusnih pogojih.
3 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.
4 Zahteva program HP Classroom Manager for Teachers za omogočanje nadzora in zaklepanja naprav iz učiteljeve namizne konzole v operacijskem sistemu Windows™; program HP Classroom Manager for Student ne omogoča funkcij zaklepanja in nadziranja.
6 Storitve HP Care Service so dodatne. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Service se lahko razlikujejo glede na geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati z dnevom 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 velja za izdelek HP.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows, boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov,

programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve.
Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
2 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows 7 Professional, priložena pa sta mu tudi licenca in medij za programsko opremo Windows 10 Pro. Naenkrat lahko uporabljate le eno različico programske opreme Windows. Za preklapljanje
med različicama boste morali odstraniti eno različico in namestiti drugo. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov ustvarite varnostne kopije vseh podatkov (datotek, fotografij itd.), da jih ne izgubite.
3 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Za 64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel® je nujna uporaba
računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u, ki ne podpira arhitekture Intel® 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Zmogljivost
se lahko razlikuje glede na nastavitve strojne in programske opreme. Intelov sistem številčenja ni merilo za višjo zmogljivost.
4 Za pomnilniške pogone, 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Do 30 GB je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena za obnovitev sistema (pri operacijskem sistemu Windows 8).
5 Miracast je brezžična tehnologija, s katero lahko osebni računalnik prikaže zaslon na televizorjih, projektorjih in predvajalnikih predstavnosti s pretakanjem, ki podpirajo tehnologijo Miracast. S tehnologijo Miracast lahko prikažete to, kar delate v računalniku, in
pripravite diaprojekcijo. Za več informacij obiščite spletno stran: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
6 Rezultati preizkusa IP41 niso zagotovilo za delovanje v takšnih pogojih.
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.
9 Vmesnik za brezžično povezavo 802.11 je na voljo kot dodatek ter zahteva brezžično dostopno točko in internetno storitev. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
10 Specifikacije za omrežni vmesnik 802.11ac WLAN so samo osnutek in niso končne. Če se končne specifikacije razlikujejo od osnutka, to lahko vpliva na zmožnost komunikacije prenosnega računalnika z drugimi napravami z brezžičnim vmesnikom 802.11ac
WLAN.
11 Širokopasovna povezava je na voljo kot dodatek in zahteva pogodbo brezžične podatkovne storitve in omrežno podporo ter ni na voljo na vseh območjih. Pri ponudniku storitev se pozanimajte o razpoložljivosti in dosegljivosti na vašem območju. Hitrosti
povezave se razlikujejo glede na lokacijo, okolje, stanje omrežja in druge dejavnike.
12 Program Absolute Computrace Data Protect (osnovna različica) vključuje 1-letno licenco, ki omogoča zaklep naprave oz. preprečitev nepooblaščenega dostopa do nje in izbris osebnih podatkov na daljavo. Licenco mora aktivirati stranka. Podrobnosti si oglejte na
spletnem mestu http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Storitev je lahko omejena, za razpoložljivost zunaj ZDA se obrnite na Absolute.
13 Storitev HP ePrint zahteva internetno povezavo s spletnim tiskalnikom HP in registracijo računa HP ePrint (za seznam primernih tiskalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter druge podrobnosti storitve HP ePrint obiščite
www.hp.com/go/businessmobileprinting).
14 Za omogočanje funkcij Android je potreben program HP Classroom Manager za operacijski sistem Windows (brezplačen prenos za 30 dni je na voljo na spletnem mestu www.hp.com/go/hpclassroommanager). Nadzor in zaklepanje naprav potekata iz učiteljeve
namizne konzole v operacijskem sistemu Windows; program HP Classroom Manager za operacijski sistem Android ne omogoča funkcije zaklepanja in nadziranja.
15 Vgrajena programska oprema Intel WiDi je na voljo samo za izbrane modele in zahteva nakup ločenega projektorja, televizorja ali računalniškega monitorja z vgrajenim ali zunanjim sprejemnikom WiDi. Zunanji sprejemniki WiDi se s projektorjem, televizorjem ali
računalniškim monitorjem povežejo prek standardnega kabla VGA ali HDMI, ki je naprodaj posebej.
16 Za razpoložljivost in dosegljivost v okviru storitve brezžične povezave Mobile Connect obiščite spletno mesto hp.com/go/mobileconnect.
17 Aplikacija brezžične vroče točke zahteva dejavno internetno povezavo in podatkovno naročnino, ki je naprodaj posebej. Ko je brezžična vroča točka HP Wireless Hotspot dejavna, aplikacije v napravi delujejo in uporabljajo isto podatkovno naročnino kot brezžična
vroča točka. Uporaba podatkov prek brezžične vroče točke lahko povzroči dodatne stroške. Za podrobnejše informacije preverite svojo naročnino.
18 Zbirka programske opreme HP School Pack zahteva operacijski sistem Windows 8.1.
20 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows 7 Professional, priložena pa sta mu tudi licenca in predstavnost za programsko opremo Windows 8,1 Pro. Naenkrat lahko uporabljate le eno različico programske opreme Windows. Za
preklapljanje med različicama boste morali odstraniti eno in namestiti drugo različico. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov morate narediti varnostne kopije vseh podatkov (datoteke, fotografije itd.), da jih ne bi izgubili.

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
© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 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. Za patente DTS obiščite spletno mesto
http://patents.dts.com. Izdelano po licenci družbe DTS Licensing Limited. DTS, simbol ter DTS in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke in DTS Sound+ je
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