Specifikace

Počítač HP Chromebook 11 G4
Vynikající hodnota v tenkém a lehkém notebooku
Inspirujte se při učení a posuňte
produktivitu na vyšší úroveň s
počítačem HP Chromebook 11.
Cenově dostupný pomocník pro plnění
školních a pracovních úkolů s
procesory Intel®, baterií s dlouhou
životností a volitelným panelem IPS s
rozlišením HD.
1

Výpočetní výkon

● Získejte osvědčený výpočetní výkon s procesorem Intel® Celeron®2, který rychle spouští aplikace, umožňuje rychlé prohlížení
webových stránek a efektivně řídí životnost baterie.

Inspirativní učení pomocí spolupráce

● Zlepšete sledování zobrazeného obsahu v průběhu společných aktivit a skupinových diskuzí pomocí volitelného panelu IPS1,
který poskytuje velké pozorovací úhly. Optimalizujte součinnost aplikace Google Hangouts a prohlížení videa se softwarem pro
potlačení šumu, který zajišťuje lepší a čistší zvuk.

Jednoduchá údržba a správa

● Operační systém Chrome OS™ představuje platformu s propracovanou správou, která nabízí automatické aktualizace softwaru a
vestavěnou antivirovou ochranu. Volitelná konzole pro správu systému Chrome1 poskytuje jednoduché a komplexní nástroje pro
webovou správu.

Funkce

● Baterie s dlouhou životností vám umožní vyhledávat důležité informace, streamovat obsah a chatovat v každé vyučovací hodině
bez nutnosti dobíjení.
● Zůstaňte připojeni ke cloudu pomocí bezdrátového připojení 3G/4G LTE. Pracujte s jistotou, že můžete zůstat připojeni k
potřebnému obsahu, spolužákům a aplikacím.3
● Rozlučte se s hlučnými ventilátory. Tenký a tichý počítač Chromebook díky inovativnímu designu, který nevyžaduje použití
ventilátoru, poběží tiše, bez hlučného hardwaru nebo nehezkých větracích otvorů, a snadno se vejde do vašeho batohu.
● Snadno spravujte desítky, stovky nebo dokonce tisíce počítačů Chromebook. Volitelná webová konzole pro správu systému
Chrome1 umožňuje rychlou správu a kontrolu uživatelů, zařízení a aplikací v celé flotile počítačů Chromebook.
● Využijte přístup k široké škále aplikací, knih a videí a sestavte si interaktivní osnovy. Tento obsah můžete dále spravovat pomocí
aplikací Google pro vzdělávání.4
● Ponořte se do vzrušujícího a neustále se rozšiřujícího světa webového obchodu Chrome a přizpůsobte si svůj počítač
Chromebook pomocí nejnovějších aplikací, nástrojů, rozšíření a motivů.1
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Počítač HP Chromebook 11 G4
Tabulka s technickými údaji

Dostupný operační systém

Systém Chrome OS™

Rodina procesorů1

Procesor Intel® Celeron®

Dostupné procesory1

Procesor Intel® Celeron® N2840 s grafickou kartou Intel HD (2,16 GHz, až 2,58 GHz, 1 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Čipová sada integrovaná s procesorem

Maximální paměť

Max. Paměť 4 GB DDR3L-1600 SDRAM
Poznámka ke standardní paměti: Rychlost přenosu dat až 1 600 MT/s. Podpora až 4 GB maximální integrované systémové paměti

Interní paměť

16 GB Max. 32 GB eMMC2

Cloudová služba

100 GB na Google Drive™ (dvouleté předplatné je součástí dodávky)3

Monitor

29,46cm (11,6") displej SVA WLED s rozlišením HD (1 366 x 768) a antireflexní úpravou; 29,46cm (11,6") tenký displej UWVA s rozlišením HD (1 366 x 768), podsvícením LED a
antireflexní úpravou

Dostupná grafika

Grafická karta Intel® HD integrovaná v procesoru

Zvuk

Zvuk HD; Dva reproduktory; Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu

Bezdrátové technologie

Kombinovaný bezdrátový dvoupásmový adaptér Intel AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi a Bluetooth® 4.0; Modul mobilního širokopásmového připojení HP lt4110 LTE/HSPA+
4G4,6

Rozšiřující sloty

1 víceformátová čtečka digitálních karet
(podpora diskových polí SD, SDHC, SDXC)

Porty a konektory

1 port USB 3.0; 1 port USB 2.0; 1 port HDMI; 1 napájecí konektor AC (4,5 mm); 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu

Vstupní zařízení

Plnohodnotná ostrůvková klávesnice, texturovaná černá
Touchpad s podporou vícedotykových gest Ve výchozím nastavení je aktivováno ovládání klepnutím

Web kamera

Webová kamera HD

Dostupný software

Výchozí aplikace systému Chrome OS™

Správa zabezpečení

Zásuvka pro bezpečnostní zámek; Vestavěný bezpečnostní čip TPM 1.2; Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů Google

Napájení

Napájecí adaptér Smart 45 W (AC)
3článková, lithium-iontová 36 Wh
3článková, 36 Wh WiFi modely s pamětí 2 GB: až 9 hodin a 30 minut; 3článková, 36 Wh WiFi/WWAN modely s pamětí 4 GB: až 8 hodin a 30 minut

Rozměry

30 x 20,57 x 2,04 cm

Hmotnost

Základní hmotnost 1,28 kg
(Hmotnost je závislá na konfiguraci.)

Ekologické informace

Nízký obsah halogenů7

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®

Možnosti rozšíření

Licence konzole pro správu Chrome Enterprise Licence konzole pro správu Chrome Education

Záruka

Jednoletá omezená záruka (k dispozici volitelné služby Care Pack, které se prodávají samostatně), jednoletá omezená záruka na primární baterii
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Počítač HP Chromebook 11 G4
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Externí jednotka HP USB
DVDRW

Připojte externí jednotku HP USB DVD/RW k libovolnému portu USB počítače1 a získejte okamžité možnosti
čtení/zapisování na optická média.

Klávesnice HP Bluetooth

Užijte si pohodlí bezdrátového připojení, optimální přenosnost a flexibilitu jediné klávesnice pro tablety se systémem
Windows i Android™ s klávesnicí HP Bluetooth.

Číslo produktu: F2B56AA

Číslo produktu: F3J73AA

Batoh HP Slim Ultrabook

Batoh HP Slim Ultrabook – stylová, odolná a kompaktní brašna určená pro váš Ultrabook™. Černá keprová tkanina
zvýrazněná šedým tartanem představuje spojení praktického tvaru a funkčnosti pro zajištění ochrany vašich zařízení a
vytříbeného vzhledu.

Číslo produktu: F3W16AA

Bezdrátová myš HP Comfort
Grip

Bezdrátová myš HP Comfort Grip má baterii s životností 30 měsíců a robustní, moderní design, který perfektně ladí s
notebooky řady HP Business.

Napájecí adaptér HP Smart
45 W AC

Buďte produktivní po celý den a mějte při ruce záložní napájecí adaptér, konkrétně lehký a univerzální HP 45 W Smart.

3letá služba servisu HP s
odezvou následující pracovní
den v místě instalace pro
notebook

Získejte pro své zařízení tříletou možnost opravy na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti
HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Číslo produktu: UQ992E

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: H2L63AA

Číslo produktu: H6Y88AA
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Poznámky pod čarou se zprávami
1 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.

2 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné

označení produktů Intel není indikátorem taktu procesoru.
3 WWAN je volitelná funkce a vyžaduje tovární konfiguraci. K využití širokopásmového připojení je potřebná samostatná smlouva o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Rychlost připojení závisí na
umístění, prostředí, stavu sítě a dalších faktorech. 4G LTE není k dispozici u všech produktů ani ve všech oblastech.
4 Aplikace Google pro vzdělávání vyžadují připojení k internetu.

Technické specifikace zřeknutí
1 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné

označení produktů Intel není indikátorem taktu procesoru.
2 V případě pevných disků: 1 GB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. 5,1 GB na jednotce eMMC je vyhrazeno/přiděleno pro operační systém a jeho oddíly.
3 Tato nabídka je vázána na toto zařízení a je nepřenosná. Pokud toto zařízení vrátíte, dodatečná úložná kapacita zanikne. Je vyžadováno připojení k internetu, které není součástí dodávky. Další informace o náhradě, obnovení, zrušení a vypršení platnosti úložné
služby najdete na webové stránce Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Je zapotřebí bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu, které je třeba zajistit samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezena.
6 Mobilní širokopásmové připojení je volitelné příslušenství a vyžaduje tovární konfiguraci. Připojení vyžaduje smlouvu na služby bezdrátového přenosu dat a podporu sítě. Není k dispozici ve všech oblastech. Informace o pokrytí a dostupnosti získáte u
poskytovatele služeb. Rychlost připojení závisí na umístění, prostředí, stavu sítě a dalších faktorech. 4G LTE není k dispozici u všech produktů ani ve všech zemích.
7 Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusejí mít nízký obsah halogenů.

Více informací na
www.hp.eu/notebooks
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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