גיליון נתונים

HP Chromebook 11 G4
תמורה יוצאת מן הכלל במחשב נייד דק וקליל
עודד את תהליך הלמידה ושפר את
הפרודוקטיביות לרמה הבאה עם מחשב HP
 .Chromebook 11שיתוף פעולה במחיר
שהינו בהישג יד ,בבית הספר ובעבודה,
מעולם לא היה קל יותר עם מעבדי ®,Intel
חיי סוללה ארוכים ולוח  IPSאופציונלי
בחדות גבוהה.
1

עוצמת עיבוד

● קבל עוצמת עיבוד מהימנה ממעבד ® 2Intel® Celeronשמפעיל במהירות יישומים ,מאפשר גלישה מהירה באינטרנט ומנהל ביעילות את מתח הסוללה.

עידוד תהליך הלמידה באמצעות שיתוף פעולה

● שפר את החיבורים החזותיים במהלך שיתוף הפעולה ודיונים קבוצתיים עם לוח  IPSאופציונלי 1לקבלת זווית צפייה רחבה .מטב את Google
 Hangoutsואת שיתוף הפעולה בווידאו עם תוכנה לביטול רעשים לשיפור בהירות השמע.

תחזוקה פשוטה ויכולת ניהול

● מחשב ™ Chrome OSמספק פלטפורמה בעלת יכולת ניהול גבוהה הדורשת תחזוקה מועטה עם עדכוני תוכנה אוטומטיים והגנה מובנית מפני
וירוסים .מסוף הניהול  Chromeהאופציונלי 1מספק כלי ניהול מבוססי אינטרנט קלים ומקיפים.

כולל
●
●
●
●
●
●

עם חיי סוללה ארוכים ,תוכל לחפש ,להזרים ולשוחח בצ'אט בכל שיעור ללא צורך בטעינה מחדש.
הישאר מחובר לענן הודות לקישוריות אלחוטית זמינה מסוג  LTEמדור שלישי/רביעי .עבוד בביטחון ,בידיעה שתוכל להישאר מחובר לתוכן ,לחבריך
לכיתה וליישומים3.
תוכל לשכוח ממאווררים מזמזמים Chromebook 11 .הדק והקליל שברשותך פועל בצורה שקטה ,ללא חומרה רועשת או מאווררים בלתי אסתטיים
למראה ,הודות לעיצוב חדשני המבטל את הצורך במאוורר ומתאים בקלות לתיק גב.
נהל  100 ,10ואפילו  100מחשבי  Chromebookבקלות .מסוף ניהול  1Chromeהאופציונלי ,מבוסס האינטרנט ,מקל עליך את הפריסה והשליטה על
משתמשים ,התקנים ויישומים בצי של מחשבי .Chromebook
קבל גישה למגוון רחב של יישומים ,ספרים וקטעי וידאו כדי לבנות קורסי לימוד אינטראקטיביים ,לנהל ולספק תוכן זה באמצעות  Googleלמגזר
החינוך4.
צלול לתוך העולם המרתק וההולך וגדל שמציעה חנות האינטרנט של  Chromeוהתאם אישית את מחשב  Chromebookשלך עם היישומים ,הכלים,
ההרחבות וערכות הנושא העדכניים ביותר1.
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HP Chromebook 11 G4
טבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

™Chrome OS

מעבדים זמינים1

מעבד  Intel® Celeron® N2840עם כרטיס גרפי  ,2.16 GHz) Intel HD Graphicsעד  ,2.58 GHzמטמון של  2 ,1 MBליבות(

משפחת מעבדים1

ערכת שבבים
זיכרון מרבי

אחסון פנימי
שירות ענן

תצוגה

מעבד ®Intel® Celeron

מערך שבבים משולב במעבד

עד זיכרון  DDR3L-1600 SDRAMשל 4 GB
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד  .1,600 MT/sתמיכה בזיכרון מערכת על-גבי הלוח של  4 GBלכל היותר
 16 GBעד 32 GB eMMC2

™ Google Driveשל ) 100 GBכולל מנוי למשך

שנתיים(3

מסך  HD SVA WLEDבגודל  29.46ס"מ )" (11.6באלכסון עם ציפוי נגד בוהק ) ;(1366 x 768מסך  LEDדק מסוג  HD UWVAבגודל  29.46ס"מ )" (11.6באלכסון עם ציפוי נגד בוהק )(1366 x 768

כרטיס גרפי זמין

כרטיס גרפי  Intel® HDמשולב במעבד

טכנולוגיות אלחוט

 Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFiו Bluetooth® 4.0-משולב; פס רחב למכשירים ניידים HP lt4110 LTE/HSPA+ 4G4,6

יציאות ומחברים

יציאת  ;USB 3.0יציאת  ;USB 2.0יציאת  ;HDMIמחבר מתח  ACשל  4.5מ"מ; שקע משולב לאוזניות/מיקרופון

מצלמת אינטרנט

מצלמת אינטרנט HD

ניהול אבטחה

חריץ למנעול אבטחה; שבב אבטחה משובץ  ;TPM 1.2כניסה עם האישורים שלך בGoogle-

שמע

חריצי הרחבה

התקן קלט

תוכנות זמינות
מתח

ממדים

משקל

סביבתי

שמע בחדות גבוהה; רמקולים כפולים; שקע משולב לאוזניות/מיקרופון

קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים במגוון תבניות
)תומך ב(SDXC ,SDHC ,SD-

מקלדת בגודל מלא ,מחוספסת ,עם ריווח גדול בין המקשים ,בצבע שחור
לוח מגע עם מחוות  Multi-Touchמופעלות .הקשות מופעלת כברירת מחדל

האפליקציות של ™ Chrome OSהמוגדרות כברירת מחדל

מתאם  ACחכם של  45וואט
סוללת ליתיום יון בעלת  3תאים36 WHr ,
 3תאים ,דגמים עם  36 WHr WiFiעם זיכרון של  :2 GBעד  9שעות ו 30-דקות;  3תאים ,דגמים עם  36 WHr WiFi/WWANעם זיכרון של  :4 GBעד  8שעות ו 30-דקות

 2.04 x 20.57 x 30ס"מ

משקל התחלתי של  1.28ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

דל

בהלוגן7

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

מאושר ENERGY STAR® 5.0

אחריות

אחריות מוגבלת למשך שנה )חבילות  Care Packאופציונליות זמינות לרכישה בנפרד( ,אחריות מוגבלת למשך שנה על הסוללה הראשית

פתרונות הרחבה

רישיון למסוף ניהול  Chromeעבור רישיון למסוף ניהול  Enterprise Chromeבתחום החינוך

גיליון נתונים

HP Chromebook 11 G4
אביזרים ושירותים )לא כלול(
כונן HP External USB DVDRW
Drive

חבר כונן  RW/DVDחיצוני בחיבור  USBשל HPלכל יציאת  USBזמינה במחשב לקבלת גישה מיידית לכתיבה/קריאה למדיה האופטית.

מספר מוצרF2B56AA :

1

מקלדת  Bluetoothשל HP

מקלדת ה Bluetooth-של  HPמעניקה לך נוחות אלחוטית ,ניידות אופטימלית וגמישות לעבוד באותה מקלדת גם ב Windows-וגם
ב.Android™-

תיק גב לHP Slim Ultrabook-

תיק הגב ל—HP Slim Ultrabook-תיק נשיאה מסוגנן ,עמיד וקומפקטי זה תוכנן עבור מחשב ה Ultrabook™ -שלך 1.אריג בד שחור מודגש
בדוגמת משבצות אפורות משלב צורה ופונקציונליות כדי לסייע להגן על החומרה שלך ולספק לך מראה אופנתי.

עכבר HP Comfort Grip
Wireless Mouse

העכבר האלחוטי  HP Comfort Grip Wireless Mouseכולל חיי סוללה של  30חודשים ועיצוב נועז ומודרני המשתלב בצורה חלקה עם
מחשבים ניידים עסקיים של .HP

מתאם  ACחכם של  45וואט מבית
HP

עם מתאם ה AC-החכם של  45וואט הקל משקל והרב-תכליתי מבית  ,HPתוכל להיות פרודוקטיבי לאורך כל היום ולשמור מתאם נוסף בהישג
יד.

חבילת שירות של ,HPביום
העבודה הבא ,באתר הלקוח,
עבור מחשבים ניידים בלבד,
למשך  3שנים

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת
לפתרון מרחוק.
מספר מוצרUQ992E :

מספר מוצרF3J73AA :

מספר מוצרF3W16AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרH2L63AA :

מספר מוצרH6Y88AA :
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HP Chromebook 11 G4
הערות שוליים להעברת הודעות
 1נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
] Multi-Core [2מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או התוכנות יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים משתנים בהתאם לתצורות החומרה והתוכנה שלך .מערכת המספור של  Intelאינה מהווה יחידת מדידה של מהירות השעון.
 WWAN 3הוא מאפיין אופציונלי המצריך הגדרת תצורה של היצרן .שימוש בפס רחב דורש הסכם שירות שנרכש בנפרד .בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין במדינה/אזור שלך .מהירויות החיבור ישתנו בהתאם למיקום ,לסביבה ,לתנאי הרשת ולגורמים נוספים .רשת  LTEמדור רביעי אינה זמינה
בכל המוצרים ובכל המדינות/אזורים.
 Google 4למגזר החינוך דורש חיבור אינטרנט.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים
] Multi-Core [1מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או התוכנות יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים משתנים בהתאם לתצורות החומרה והתוכנה שלך .מערכת המספור של  Intelאינה מהווה יחידת מדידה של מהירות השעון.
 2עבור כוננים קשיחים 1 = GB ,מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר 5.1GB .מתוך ה eMMC-הם ייעודיים/מוקצים למערכת ההפעלה ולמחיצות מערכת ההפעלה.
 3הצעה זו קשורה להתקן זה והיא אינה ניתנת להעברה .אם התקן זה יוחזר ,האחסון הנוסף יבוטל .גישה לאינטרנט נדרשת ואינה כלולה .מידע נוסף על החזרים כספיים ,חידושים ,ביטולים ותפוגה של תוכנית האחסון מופיע באתר האינטרנט של Google:
https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
 4דרושים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט ,שאינם כלולים .זמינותן של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 6פס רחב נייד הוא מאפיין אופציונלי ומצריך הגדרת תצורה של היצרן .חיבור מצריך הסכם שירות לנתונים אלחוטיים ,תמיכה ברשת ,ואינו זמין בכל המדינות/אזורים .פנה לספק שירות כדי לקבוע אם השירות זמין ונתמך במדינה/אזור שלך .מהירויות החיבור ישתנו בהתאם למיקום ,לסביבה ,לתנאי הרשת
ולגורמים נוספים .רשת  LTEמדור רביעי אינה זמינה בכל המוצרים או בכל המדינות/אזורים.
 7ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/notebooks
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
 © Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P.המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה
בהצהרות האחריות המפורשות ,הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה או
השמטות במסמך זה.
 Bluetoothהוא סימן מסחרי השייך לבעליו ,ונמצא בשימוש על-ידי  Hewlett-Packard Companyבמסגרת רישיון Celeron ,Core ,Intel .ו Pentium-הם סימנים מסחריים של Intel
 Corporationבארה"ב ובמדינות אחרות Chrome OS ,Chromebook .ו Google Drive-הם סימנים מסחריים של  ENERGY STAR .Google Inc.והסמל  ENERGY STARהם סימנים מסחריים
רשומים ב) US Environmental Protection Agency-סוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית(.
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