Adatlap

HP Chromebook 11 G4
Kiváló érték egy vékony és könnyű noteszgépben
A HP Chromebook 11 tanulásra
inspirál, és magasabb szintre emeli a
termelékenységet. Az Intel®
processzorok, a hosszú
akkumulátor-üzemidő és az opcionális
HD IPS panel minden eddiginél
könnyebbé teszi a megfizethető
iskolai és munkahelyi
együttműködést.
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Hatékony feldolgozás

● A megbízható teljesítményű Intel® Celeron® processzor2 gyorsan tölti le az alkalmazásokat, gyors webes böngészést tesz
lehetővé, és hatékonyan kezeli az akkumulátorhasználatot.

Tanulásra inspiráló együttműködés

● Az opcionális IPS panellel1 javíthatja az együttműködésen alapuló munkák és a csoportos megbeszélések képi minőségét a
széles betekintési szög révén. Optimalizálhatja a Google Hangouts és a videón keresztüli együttműködés minőségét
zajcsökkentő szoftverekkel a tisztább hangzás érdekében.

Könnyű karbantartás és kezelés

● A Chrome OS™ a beépített automatikus szoftverfrissítéseknek és vírusvédelemnek köszönhetően csekély karbantartást igényel,
és nagyon könnyen kezelhető. Az opcionális Chrome felügyeleti konzol1 egyszerű és átfogó webalapú kezelőeszközöket biztosít.

Szolgáltatások

● Az akkumulátor hosszú üzemideje révén minden órán újratöltés nélkül továbbíthat adatokat, kereshet vagy cseveghet.
● Az elérhető 3G/4G LTE vezeték nélküli kapcsolat révén folyamatos kapcsolatban maradhat a felhővel. Magabiztosan dolgozhat
abban a tudatban, hogy a tartalmakat, az osztálytársakat és az alkalmazásokat bármikor elérheti.3
● Intsen búcsút a ventilátorok zajának. A vékony és könnyű Chromebook 11 zajos hardverek, csúnya szellőzőnyílások és
ventilátorok nélkül is halkan működik az innovatív, ventilátor nélküli kialakításnak köszönhetően, és egy hátizsákban is könnyen
elfér.
● Több tíz, több száz vagy akár több ezer Chromebookot is könnyedén kezelhet. Az opcionális webalapú Chrome felügyeleti
konzol1 megkönnyíti a felhasználók, az eszközök és alkalmazások telepítését és vezérlését egy Chromebookokból álló
flottában.
● A számos különböző elérhető alkalmazás, könyv és videó segítségével interaktív tanterveket készíthet, majd ezeket a Google
iskoláknak segítségével kezelheti és teheti elérhetővé.4
● Merüljön el a Chrome webáruház izgalmas és egyre bővülő kínálatában, és tegye egyedivé Chromebook készülékét a legújabb
alkalmazásokkal, eszközökkel, bővítményekkel és témákkal.1
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HP Chromebook 11 G4
Műszaki jellemzők táblázata

Elérhető operációs rendszer

Chrome OS™

Processzorcsalád1

Intel® Celeron® processzor

Elérhető processzorok1

Intel® Celeron® N2840 Intel HD grafikus vezérlővel (2,16 GHz, akár 2,58 GHz, 1 MB gyorsítótár, 2 mag)

Lapkakészlet

A chipkészlet integrálva van a processzorba

Legnagyobb memória

Legfeljebb 4 GB DDR3L-1600 SDRAM
Standard memória – feljegyzés: Akár 1600 MT/s átviteli sebesség. Legfeljebb 4 GB beépített rendszermemóriát támogat

Belső tárolókapacitás

16 GB Legfeljebb 32 GB eMMC2

Felhőalapú szolgáltatás

100 GB-os Google Drive™ (2 éves előfizetéssel)3

Képernyő

29,46 cm (11,6") képátlójú, HD SVA WLED, csillogásmentes (1366 x 768); 29,46 cm (11,6") képátlójú, HD UWVA csillogásmentes, vékony LED-es (1366 x 768)

Elérhető grafikus kártya

A processzorba integrált Intel® HD grafikus vezérlő

Hangeszközök

HD hangzás; Dupla hangszóró; Kombinált fejhallgató- és mikrofoncsatlakozó

Vezeték nélküli eszközök

Kombinált Intel kétsávos Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi és Bluetooth® 4.0; HP lt4110 LTE/HSPA+ 4G mobil szélessávú modul4,6

Bővítőhelyek

1 többformátumú digitális memóriakártya-olvasó
(támogatja az SD-, az SDHC- és az SDXC-kártyákat)

Portok és csatlakozók

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 4,5 mm-es tápcsatlakozó; 1 kombinált fejhallgató-/mikrofoncsatlakozó

Bemeneti eszköz

Teljes méretű, fekete, textúrázott, sziget stílusú billentyűzet
Érintőtábla a multi-touch kézmozdulatok támogatásával. A koppintás alapértelmezés szerint engedélyezett

Webkamera

HD webkamera

Elérhető szoftver

A Chrome OS™ alapértelmezett alkalmazásai

Adatvédelem kezelése

Biztonságizár-nyílás; TPM 1.2 beépített biztonsági lapka; Bejelentkezés a Google hitelesítő adatokkal

Áramellátás

45 W-os intelligens váltakozó áramú tápegység
3 cellás, 36 Wh-s lítiumion
3 cellás, 36 Wh-s, WiFi-kapcsolattal rendelkező modellek 2 GB memóriával: akár 9 óra 30 perc; 3 cellás, 36 Wh-s, WiFi-/WWAN-kapcsolattal rendelkező modellek 4 GB memóriával:
akár 8 óra 30 perc

Méretek

30 x 20,57 x 2,04 cm

Súly

Kezdő tömeg: 1,28 kg
(A tömeg a konfigurációtól függően változik.)

Környezeti

Alacsony halogéntartalmú7

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány

Bővítési megoldások

Chrome felügyeleti konzol nagyvállalati licence, Chrome felügyeleti konzol oktatási licence

Garancia

1 év korlátozott jótállás (külön megvásárolható opcionális Care Pack csomagok is elérhetők), 1 év korlátozott jótállás az elsődleges akkumulátorra
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP külső USB DVDRW
meghajtó

A HP külső USB DVD/RW meghajtót a számítógép bármelyik szabad USB-portjához1 csatlakoztatva azonnal hozzáférést
kap az optikai hordozók írásához és olvasásához.

HP Bluetooth billentyűzet

Élvezze az egyetlen billentyűzet nyújtotta vezeték nélküli kényelmet, az optimális hordozhatóságot és a rugalmasságot
a Windows és Android™ rendszerű táblagépekkel használható HP Bluetooth billentyűzettel.

Termékszám: F2B56AA

Termékszám: F3J73AA

HP vékony Ultrabook
hátizsák

A HP vékony Ultrabook-hátizsák – egy stílusos, strapabíró és kompakt oldaltáska, amelyet az Ultrabook™
noteszgéphez terveztek. A fekete sávoly anyag, amelyet szürke pléd emel ki, egyesíti a formát a funkcióval, hogy
segítsen megvédeni hardvereszközeit, és letisztult megjelenést biztosítson.

Termékszám: F3W16AA

HP Comfort Grip vezeték
nélküli egér

A 30 hónap akkumulátor-üzemidejű HP Comfort Grip vezeték nélküli egér tökéletesen illik a HP üzleti notebookjainak
merész és modern formavilágához.

HP 45 W-os intelligens
váltóáramú adapter

Legyen hatékony egész nap azáltal, hogy magánál tartja a pehelykönnyű és sokoldalú HP 45 W-os intelligens
váltóáramú tápegységet.

HP 3 éves, egy munkanapon
belüli, helyszíni
noteszgép-javítási
szolgáltatás

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 3 éves, következő munkanapi helyszíni javítást nyújt, ha a
probléma távolról nem oldható meg.
Termékszám: UQ992E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Termékszám: H2L63AA

Termékszám: H6Y88AA
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg.

2A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftver számára. A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel

számozási rendszere nem az órajelet tükrözi.
3A WWAN opcionális funkció, és gyári beállítást igényel. A szélessávú szolgáltatás használata külön megvásárolható szolgáltatási szerződést igényel. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. A kapcsolat sebessége a
földrajzi elhelyezkedés, a környezet, a hálózati viszonyok és más tényezők függvényében változhat. A 4G LTE nem minden területen és nem minden termékhez érhető el.
4A Google iskoláknak használatához internetkapcsolat szükséges.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftver számára. A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel

számozási rendszere nem az órajelet tükrözi.
2Merevlemezek esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. Az eMMC-ből 5,1 GB az operációs rendszer és annak partíciói számára van lefoglalva.
3Ez az ajánlat ehhez az eszközhöz kötött, és nem ruházható át másra. Az eszköz visszaküldése esetén a megnövelt tárhely érvényessége megszűnik. Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét. A tárhely-előfizetés visszatérítésével,
megújításával, lemondásával és lejáratával kapcsolatos további információ a Google webhelyén érhető el: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4Vezeték nélküli hozzáférési pontot és internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.
6A HP mobil szélessávú modul opcionális funkció, és gyári beállítást igényel. A kapcsolat nem minden területen érhető el, illetve vezeték nélküli adatszolgáltatási szerződést és hálózati támogatást igényel. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatban
érdeklődjön a szolgáltatóknál. A kapcsolat sebessége a földrajzi elhelyezkedés, a környezet, a hálózati viszonyok és más tényezők függvényében változhat. A 4G LTE nem minden országban, illetve nem minden termékhez érhető el.
7A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. A szervizelések során bekerülő alkatrészek nem feltétlenül alacsony halogéntartalmúak.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/notebooks
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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