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HP Chromebook 11 G4
Fremragende kvalitet i en slank og let bærbar computer
HP Chromebook 11 motiverer til
læring og hjælper med at få
produktiviteten op på et nyt niveau.
Samarbejdet får en overkommelig pris
i såvel skolen som på arbejdet, og det
har aldrig før været så nemt – med
Intel®-processorer, et batteri med lang
levetid og en valgfri HD IPS-skærm.
1

Processorkraft

● Du får stabil processorkraft fra en Intel® Celeron®-processor2, der starter apps hurtigt, giver mulighed for hurtig surf på
internettet og effektivt holder styr på batteriets energi.

Læring gennem samarbejde

● Du får bedre visuelle forbindelser under samarbejde og gruppediskussioner med en ekstra IPS-skærm1, som giver en bred
synsvinkel. Optimer oplevelsen af Google Hangouts og videosamarbejde med støjdæmpende software, som gør lyden klarere.

Enkel vedligeholdelse og administration

● Med Chrome OS™ får du en platform, der er nem at vedligeholde og administrere med automatiske softwareopdateringer og
indbygget virusbeskyttelse. Med den ekstra administrationskonsol til Chrome1 får du enkle og brugervenlige, webbaserede
administrationsværktøjer.

Fremhævede funktioner

● Med den lange batterilevetid kan du surfe, streame og chatte gennem hele undervisningen uden at skulle lade op.
● Bevar forbindelsen til skyen via den trådløse 3G-/4G LTE-forbindelse. Du kan arbejde med ro i sindet, fordi du ved, at du ikke vil
miste forbindelsen til indholdet, til andre studerende og til programmerne.3
● Sig farvel til snurrende ventilatorer. Den tynde og lette Chromebook 11 larmer ikke, når den kører, og har ingen støjende
hardware eller grimme ventilatorer takket være et nyt design, der overflødiggør blæseren og nemt kan være i en rygsæk.
● Du kan nemt administrere over 10, 100 eller endda over 1000 Chromebooks. Med den valgfrie, webbaserede
administrationskonsol til Chrome1 er det nemt at installere og betjene brugere, enheder og apps på tværs af en hel flåde af
Chromebooks.
● Du kan få adgang til en lang række apps, bøger og videoer til opbygning af interaktive læreplaner samt administrere og levere
dette indhold via Google til uddannelse.4
● Oplev den spændende og stadigt voksende verden i Chrome Web Store, og tilpas din Chromebook med de nyeste apps,
værktøjer, udvidelser og temaer.1
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Specifikationstabel

Tilgængelige operativsystemer

Chrome OS™

Processorfamilie1

Intel® Celeron®-processor

Tilgængelige processorer1

Intel® Celeron® N2840 med Intel HD-grafikkort (2,16 GHz, op til 2,58 GHz, 1 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er indbygget i processoren

Maksimal hukommelse

Op til 4 GB DDR3L-1600 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder på op til 1600 MT/s. Understøtter maksimalt op til 4 GB indbygget systemhukommelse

Internt storage

16 GB Op til 32 GB eMMC2

Cloud-tjenester

100 GB Google Drive™ (2 års abonnement medfølger)3

Skærm

Refleksfri HD SVA WLED-skærm (1366 × 768) på 29,46 cm (11,6"); Slank, refleksfri HD UWVA LED-skærm (1366 x 768) på 29,46 cm (11.6")

Tilgængelige grafikkort

Intel® HD Graphics indbygget i processor

Lyd

HD-lyd; To højttalere; Kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik

Trådløse teknologier

Kombination af Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi og Bluetooth® 4.0; Mobilt HP lt4110 LTE/HSPA+ 4G-bredbånd4,6

Udvidelsesstik

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

Porte og stik

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 4,5-mm strømstik; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik

Inputenhed

Sort tastatur i fuld størrelse ("island-style")
Pegefelt, der understøtter stryg og tryk med flere fingre ad gangen. Tryk er aktiveret som standard

Webcam

HD-webcam

Tilgængelig software

Chrome OS™-standardapplikationer

Sikkerhedsstyring

Plads til sikkerhedslås; Integreret TPM 1.2-sikkerhedschip; Log på med dine Google-legitimationsoplysninger

Strømforsyning

45 W Smart-strømadapter
3-cellers, litium-ion på 36 kWh
WiFi-modeller med 3-cellers batteri på 36 Wh og 2 GB hukommelse: Op til 9 timer og 30 minutter; WiFi-/WWAN-modeller med 3-cellers batteri på 36 Wh og 4 GB hukommelse: Op
til 8 timer og 30 minutter

Mål

30 x 20,57 x 2,04 cm

Vægt

Fra 1,28 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Miljøansvar

Lav halogen7

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret

Udvidelsesløsninger

Administrationskonsollicens til erhvervsmæssig brug af Chrome, administrationskonsollicens til uddannelsesmæssig brug af Chrome

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)
HP's eksterne USB
dvd/rw-drev

Det eksterne HP-USB-DVD/RW-drev tilsluttes en ledig USB-port på pc'en 1, så du får øjeblikkelig adgang til afspilning og
brænding af optiske medier.

HP Bluetooth-tastatur

Du får trådløs bekvemmelighed, optimal mobilitet og fleksibiliteten af et tastatur, der kan bruges på Windows- og
Android™-tablet-pc'er med HP Bluetooth-tastatur.

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: F3J73AA

Slank HP Ultrabook-rygsæk

HP's slanke Ultrabook-rygsæk – en elegant, holdbar og kompakt messenger-taske, der er bygget til Ultrabook™. 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

Trådløs HP Comfort
Grip-mus

HP Comfort Grip Wireless Mouse har en 30-måneders batteritid og et iøjnefaldende, moderne design, der passer perfekt
til HP's bærbare computere til erhvervsbrug.

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.

HP 3 års service, onsite
næste arbejdsdag, kun
bærbare

Få 3 års service på stedet næste hverdag på din computerenhed udført af en kvalificeret HP-tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UQ992E

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

Produktnummer: H2L63AA

Produktnummer: H6Y88AA
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Fodnoter
1 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør

2 Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Det er ikke sikkert, at alle kunder og softwareprogrammer kan drage fordel af denne teknologi. Ydeevnen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et

udtryk for clockfrekvens.
3 WWAN fås som tilbehør og kræver fabrikskonfiguration. Brug af bredbånd kræver et separat abonnement. Du kan få flere oplysninger om udbud og dækning i dit område hos tjenesteudbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, omgivelser,
netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE fås ikke til alle produkter og i alle områder.
4 Google til uddannelse kræver internetforbindelse.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Det er ikke sikkert, at alle kunder og softwareprogrammer kan drage fordel af denne teknologi. Ydeevnen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et

udtryk for clockfrekvens.
2 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. 5,1 GB af eMMC'en er dedikeret/allokeret til operativsystemet samt operativsystemets partitioner.
3 Dette tilbud er knyttet til denne enhed og kan ikke overføres. Hvis enheden returneres, vil den ekstra lagringsplads blive inddraget. Internetadgang kræves og medfølger ikke. Yderligere oplysninger om refundering af betaling for lagerabonnement, fornyelser,
annulleringer og udløb findes på Googles websted: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Der kræves trådløst adgangspunkt samt forbindelse til internettet, hvilket ikke medfølger. Der er et begrænset antal offentlige trådløse hotspots.
6 Mobilt bredbånd fås som tilbehør og kræver fabrikskonfiguration. Kræver dataabonnement samt netværksunderstøttelse og fås ikke i alle lande. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om dækningsområde og udbud. Forbindelseshastighederne
afhænger af placering, omgivelser, netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE fås ikke til alle produkter eller i alle lande.
7 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.

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

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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