Dataark

HP Chromebook 11 G4
Fremragende verdi i en tynn og lett bærbar PC
Inspirer til læring og bidra til å løfte
produktiviteten til neste nivå med HP
Chromebook 11. Rimelig samarbeid
på skole og arbeid har aldri vært
enklere med Intel®-prosessorer, lang
batteritid og et valgfritt HD IPS-panel.

1

Behandlingskraft

● Få pålitelig behandlingskraft fra en Intel® Celeron®-prosessor2 som raskt starter apper, muliggjør rask surfing og effektivt
håndterer batteristrøm.

Inspirer til læring gjennom samarbeid

● Forbedre visuelle tilkoblinger under samarbeid og gruppediskusjoner, med det valgfrie IPS-panelet1 for en bred visningsvinkel.
Optimaliser Google Hangouts og videosamarbeid med programvare for støyreduksjon for forbedret lydklarhet.

Enkelt vedlikehold og administrasjon

● Chrome OS™ gir en opplevelse av lite vedlikehold, og svært administrerbar plattform, med automatiske
programvareoppdateringer og innebygd virusbeskyttelse. Valgfrie Chrome administrasjonskonsoll1 sørger for enkle og
omfattende, web-baserte administrasjonsverktøy.

Med

● Med den lange batteritiden kan du søke, strømme og chatte gjennom alle skoletimene, uten å måtte lade.
● Forbli tilkoblet i skyen gjennom tilgjengelig 3G / 4G LTE trådløs tilkobling. Jobb selvsikkert, med visshet om at du kan forbli
tilkoblet til innhold, klassekamerater og programmer.3
● Si farvel til surrende vifter. Tynne og lette Chromebook 11 er stillegående, uten støyende maskinvare eller upraktiske luftespalter,
takket være innovativt design som eliminerer viften, og den får enkelt plass i en ryggsekk.
● Du kan lett administrere 10-talls, 100-talls, selv 1000 Chromebook-er. Den web-baserte tilleggstjenesten Chrome
administrasjonskonsoll1 gjør det enkelt å distribuere og administrere brukere, enheter og apper på tvers av en park med
Chromebook-er.
● Få tilgang til en rekke apper, bøker og videoer for bygging av interaktivt pensum og administrer og lever innholdet ved hjelp av
Google for utdanning.4
● Fordyp deg i den spennende og stadig voksende verdenen i Chrome Nettmarked, og tilpass din Chromebook med de nyeste
appene, verktøyene, utvidelsene og temaene.1
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Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Chrome OS™

Prosessorfamilie1

Intel® Celeron®-prosessor

Tilgjengelige prosessorer1

Intel® Celeron® N2840 med Intel HD Graphics (2,16 GHz, opptil 2,58 GHz, 1 MB cache, 2 kjerner)

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

Inntil 4 GB DDR3L-1600 SDRAM
Merknad om standardminne: Overføringshastigheter opptil 1600 MT/s. Støtter opptil 4 GB maksimalt innebygd systemminne

Internminne

16 GB Inntil 32 GB eMMC2

Skytjeneste

100 GB Google Drive™ (2-årig abonnement inkludert)3

Skjerm

HD SVA WLED antirefleks på 29,46 cm (11,6" diagonalt)(1366 x 768); HD UWVA tynn LED-berøringsskjerm med antirefleks, på 29,46 cm (11,6" diagonalt) (1366 x 768)

Tilgjengelig grafikk

Intel® HD Graphics integrert på prosessor

Lyd

HD-lyd; To høyttalere; Kombinert hodetelefon og mikrofonkontakt

Trådløsteknologi

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

Utvidelsesspor

1 digital medieleser for flere formater
(støtter SD, SDHC, SDXC)

Porter og kontakter

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 4,5 mm AC-strømkontakt; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt

Inndataenhet

Teksturert svart "island-style"-tastatur i full størrelse
TouchPad med flerberøringsbevegelser aktivert. Tapp aktivert som standard

Webcam

HD-webkamera

Tilgjengelig programvare

Chrome OS™ standardapper

Sikkerhetsadministrasjon

Feste for sikkerhetslås; TPM 1.2 innebygd sikkerhetsbrikke; Logg på med påloggingsinformasjonen din fra Google

Strøm

45 W Smart strømadapter
3-cellers, 36 Wt litiumion
3-cellers, 36 Wh WiFi-modeller med 2 GB minne: opptil 9 timer og 30 minutter; 3-cellers, 36 Wh WiFi/WWAN-modeller med 4 GB minne: opptil 8 timer og 30 minutter

Mål

30 x 20,57 x 2,04 cm

Vekt

Startvekt: 1,28 kg
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Miljømessig

Lavhalogen7

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert

Utvidelsesløsninger

Chrome administrasjonskonsoll-lisens for Enterprise Chrome administrasjonskonsoll-lisens for Utdanning

Garanti

1 års begrenset garanti (valgfrie Care Packs tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP ekstern USB
DVDRW-stasjon

Koble HP ekstern USB DVD/RW-stasjonen til en ledig USB-port på PCen1 for å få umiddelbar lese-/skrivetilgang til optisk
medier.

HP Bluetooth-tastatur

Gled deg over trådløs komfort, optimal portabilitet og fleksibilitet med ett tastatur for Windows- og Android™-nettbrett
med HP Bluetooth-tastaturet.

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: F3J73AA

HP Slim Ultrabook ryggsekk

HP tynn Ultrabook-ryggsekk – en stilig, slitesterk og kompakt budveske som er bygd for Ultrabook™. Svart twill-stoff
med innslag av grå ruter kombinerer form og funksjon å beskytte maskinvaren og gi deg et polert utseende.

Produktnummer: F3W16AA

HP trådløs mus med
komfortgrep

HP trådløs mus med komfortgrep har 30-måneders batteridriftstid og en tydelig, moderne design som integreres
sømløst med HP bærbare kontor-PCer.

HP 45 W Smart
vekselstrømadapter

Du kan være produktiv gjennom hele dagen og ha en ekstra adapter for hånden med den lette og allsidige HP 45 W
Smart vs-adapter.

HP 3 år på stedet neste
virkedag for bærbare PCer

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt.
Produktnummer: UQ992E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H2L63AA

Produktnummer: H6Y88AA
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Fotnoter
1 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.

2 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til enkelte programvareprodukter. Ikke alle kunder eller all programvare vil kunne nyttiggjøre seg av denne teknologien. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er

ikke et mål på klokkehastighet.
3 WWAN er en tilleggsfunksjon og krever fabrikkonfigurasjon. Bruk av bredbånd krever tjenestekontrakt kjøpt separat. Spør tjenesteleverandøren din angående dekning og tilgjengelighet i ditt område. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø,
nettverksforhold og andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgjengelig på alle produkter, eller i alle regioner.
4 Google for utdanning krever Internett-tilkobling.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Ikke alle kunder eller all programvare vil kunne nyttiggjøre seg av denne teknologien. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke

et mål på klokkehastighet.
2 For harddisker, GB = 1 milliard bytes. Faktisk formatert kapasitet er mindre. 5,1 GB av eMMC er dedikert/tildelt til OS og OS-deler.
3 Dette tilbudet er knyttet til denne enheten og kan ikke overføres. Hvis denne enheten returneres, vil den ekstra lagringsplassen trekkes tilbake. Internett-tilgang er påkrevd, men ikke inkludert. Mer informasjon om lagringsabonnement, refusjoner, fornyelser,
avbestillinger og utløp er tilgjengelig på Google-nettstedet: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er påkrevd, men er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
6 Mobilt bredbånd er en tilleggsfunksjon og krever fabrikkonfigurasjon. Tilkobling krever kontrakt for trådløse datatjenester og nettverksstøtte, og er ikke tilgjengelig i alle områder. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om dekningsområde og
tilgjengelighet. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgjengelig på alle produkter eller i alle land.
7 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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