Taulukot

HP Chromebook 11 G4
Ohut ja kevyt kannettava tarjoaa poikkeuksellista lisäarvoa
Edistä oppimista ja auta nostamaan
tuottavuus uudelle tasolle HP
Chromebook 11 -laitteen avulla.
Edullinen yhteistyö kotona ja koulussa
ei ole koskaan ollut näin helppoa;
kiitos tästä kuuluu Intel®-suorittimille,
pitkälle akun kestolle ja lisävarusteena
saatavalle teräväpiirtoiselle
IPS-paneelille.
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Suoritustehoa

● Hanki luotettava suorituskyky Intel® Celeron® -suorittimella2, joka käynnistää sovellukset nopeasti, mahdollistaa nopean verkon
selaamisen ja hallitsee tehokkaasti akun käyttöä.

Edistä oppimista yhteistyön avulla

● Paranna visuaalisia yhteyksiä yhteistyön ja ryhmäkeskusteluiden aikana lisävarusteena saatavalla IPS-paneelilla1, joka tarjoaa
laajan katselukulman. Optimoi Google Hangouts -palvelu ja videoyhteistyö melunsuodatusohjelmistolla, joka parantaa äänen
selkeyttä.

Helppoa ylläpitoa ja hallintaa

● Chrome OS ™ tarjoaa vähän huoltoa edellyttävän ja erittäin helposti hallittavan alustan, automaattiset ohjelmistopäivitykset ja
sisäisen virustorjunnan. Lisävarusteena saatava Chrome-hallintakonsoli1 tarjoaa helppokäyttöiset ja kattavat verkkopohjaiset
hallintatyökalut.

Ominaisuudet

● Pitkän akun keston ansiosta voit tehdä verkkohakuja, suoratoistaa sisältöjä ja chattailla koko päivän ajan ilman, että akkua on
ladattava välillä.
● Pysy yhteydessä pilveen langattoman 3G/4G LTE -yhteyden avulla. Työskentele luottavaisin mielin: voit olla varma siitä, että
pysyt yhteydessä sisältöihisi, opiskelutovereihisi ja sovelluksiin.3
● Heitä hyvästit tuulettimien hurinalle. Innovatiivinen suunnittelu on mahdollistanut tuulettimien jättämisen pois, joten ohut ja
kevyt Chromebook 11 toimii hiljaisesti, koska siinä ei ole meteliä pitäviä osia tai rumia tuuletusaukkoja. Mahtuu myös hyvin
reppuun.
● Hallitse kymmeniä, satoja tai tuhansia Chromebook-tietokoneita vaivattomasti. Valinnaisen verkkopohjaisen
Chrome-hallintakonsolin1 avulla on helppo lisätä ja hallita käyttäjiä, laitteita ja sovelluksia koko Chromebook-laitekannan tasolla.
● Käytä useita sovelluksia, kirjoja ja videoita vuorovaikutteisten oppituntien luomiseen ja hallitse ja tuota sisältöä Google for
Educationin avulla.4
● Perehdy jännittävään ja aina vain kasvavaan Chrome Web Store -kauppaan ja mukauta Chromebook oman näköiseksesi
verkkokaupan uusimmilla sovelluksilla, työkaluilla, laajennuksilla ja teemoilla.1
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Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä Chrome OS™
Prosessorituoteperhe1

Intel® Celeron® -suoritin

Saatavilla olevat suorittimet1

Intel® Celeron® N2840 -suoritin ja Intel HD -näytönohjain (2,16–2,58 GHz, 1 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä)

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muistin enimmäismäärä

Enintään 4 Gt:n DDR3L-1600 SDRAM
Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus enintään 1 600 Mt/s. Tuki jopa 4 Gt:n enimmäisjärjestelmämuistille emolevyllä

Sisäinen tallennustila

16 Gt Enintään 32 Gt Emmc2

Pilvipalvelu

100 Gt:n Google Drive™ -tallennustila (2 vuoden käyttöoikeus)3

Näyttö

Lävistäjältään 29,46 cm:n (11,6 tuuman) heijastamaton SVA WLED -teräväpiirtonäyttö (1 366 × 768) Lävistäjältään 29,46 cm:n (11,6 tuuman) heijastamaton, ohut,
LED-taustavalaistu UWVA-näyttö (1 366 × 768)

Saatavilla olevat näytönohjaimet

Yhdysrakenteinen Intel® HD -grafiikkasuoritin

Ääni

HD-äänentoisto; stereokaiuttimet; kuuloke–mikrofoni-yhdistelmäliitäntä

Langattomat tekniikat

Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä; HP lt4110 LTE/HSPA+ -4G-mobiililaajakaista4,6

Laajennuspaikat

1 digitaalinen, useita tallennusmuotoja tukeva muistikortinlukija
(SD-, SDHC- ja SDXC-tuki)

Portit ja liittimet

USB 3.0 -portti; USB 2.0 -portti; HDMI-liitäntä; 4,5 mm:n verkkovirtaliitäntä; kuuloke–mikrofoni-yhdistelmäliitäntä

Syöttölaite

Täysikokoinen, pintakuvioitu, musta näppäimistö, jossa erotellut näppäimet
monikosketusta tukeva kosketuslevy. Napautustunnistus käytössä oletuksena

Web-kamera

HD-webkamera

Saatavilla olevat ohjelmistot

Chrome OS™ -oletussovellukset

Suojauksen hallinta

Paikka turvalukolle; Sisäinen TPM 1.2 -turvasiru; Kirjautuminen Google-käyttäjätunnuksilla

Virtalaitteet

45 W:n Smart-verkkolaite
3-kennoinen 36 Wh:n litium-ioniakku
Kolmikennoiset 36 Wh:n WiFi-mallit, joissa on 2 Gt:n muisti: jopa 9 tuntia 30 minuuttia; Kolmikennoiset 36 Wh:n WiFi/WWAN-mallit, joissa on 4 Gt:n muisti: jopa 8 tuntia 30
minuuttia

Mitat

30×20,57×2,04 cm

Paino

Paino alkaen 1,28 kg
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Ympäristö

Vähähalogeeninen7

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Laajennusratkaisut

Chrome-hallintakonsolin Enterprise-käyttöoikeus Chrome-hallintakonsolin Education-käyttöoikeus

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (valinnaiset Care Pack -palvelut myydään erikseen), yhden vuoden rajoitettu takuu laitteen akulle.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP ulkoinen USB DVDRW
-asema

Yhdistä HP:n ulkoinen USB DVD/RW mihin tahansa tietokoneen1 vapaaseen USB-porttiin, jotta saat heti luku- ja
kirjoitusoikeuden optisiin tallennusvälineisiin.

HP Bluetooth-näppäimistö

Nauti Windows- ja Android™-laitteisiin sopivan HP:n Bluetooth-näppäimistön langattomasta kätevyydestä,
kannettavuudesta ja joustavuudesta.

Tuotenumero: F2B56AA

Tuotenumero: F3J73AA

HP Slim Ultrabook
-selkäreppu

HP Slim Ultrabook Backpack – tyylikäs, kestävä ja pienikokoinen messenger-laukku, joka on suunniteltu
Ultrabook™-kannettavalle. Tyylikkyyden ja toiminnallisuuden yhdistävä musta harmaaruutuinen tvillikangas suojaa
laitteesi ja täydentää ulkoasusi.

Tuotenumero: F3W16AA

Langaton HP Comfort Grip
-hiiri

Langattoman HP Comfort Grip -hiiren ominaisuuksiin kuuluvat 30 kuukauden pariston käyttöikä ja upean moderni
muotoilu, joka sopii saumattomasti HP:n yrityskannettavien oheen.

HP Smart -verkkolaite, 45 W

Ole tuottava koko päivän, ja pidä tämä kevyt ja monipuolinen HP:n 45 W:n Smart -varaverkkolaite käsillä.

HP:n 3 v. seur. arkipvänä
as.paikalla tapahtuva
palvelu, vain kannettavat

Kolmen vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: UQ992E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: H2L63AA

Tuotenumero: H6Y88AA
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Viestin alaviitteet
1 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.

2 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numeroinnista ei voi

päätellä kellonopeutta.
3 WWAN on lisävaruste ja edellyttää tehdaskokoonpanoa. Laajakaistan käyttö edellyttää erillisen palvelusopimuksen hankintaa. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteysnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden
tekijöiden mukaan. 4G LTE ei ole saatavissa kaikkiin tuotteisiin eikä kaikilla alueilla.
4 Google for Education edellyttää internet-yhteyttä.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numeroinnista ei voi

päätellä kellonopeutta.
2 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. eMMC-muistista 5,1 gigatavua on varattu/omistettu käyttöjärjestelmälle ja käyttöjärjestelmän osioille.
3 Tarjous liittyy vain tähän laitteeseen, ja tarjousta ei voi siirtää. Jos laite palautetaan, lisätallennustilan käyttöoikeus peruutetaan. Edellytyksenä on verkkoyhteys, joka ei sisälly toimitukseen. Tallennustilaa, hyvityksiä, tilausuusintaa, peruutuksia ja tilauksen
vanhenemista koskevaa lisätietoa on Googlen verkkosivustolla: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Tarvittava langaton tukiasema ja verkkopalvelu on hankittava erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
6 Mobiililaajakaista on lisäominaisuus, joka edellyttää kokoonpanon tehtaalla. Yhteys edellyttää langattoman yhteyden tietopalvelusopimusta ja verkkotukea, ja se ei ole kaikkialla saatavilla. Selvitä kattavuusalue ja saatavuus palveluntarjoajalta. Yhteysnopeudet
vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan. 4G LTE ei ole saatavilla kaikkiin tuotteisiin eikä kaikissa maissa.
7 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.
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