Karta produktu

HP Chromebook 11 G4
Cienki i lekki komputer przenośny, który zapewnia
wyjątkową wartość
Komputer HP Chromebook 11
inspiruje do nauki i pomaga przejść na
kolejny poziom wydajności pracy.
Ekonomiczna współpraca w szkole i w
pracy nigdy nie była tak łatwa dzięki
procesorom Intel®, długiej żywotności
akumulatora oraz opcjonalnemu
panelowi HD IPS.
1

Moc obliczeniowa

● Moc obliczeniowa procesora Intel® Celeron®2, na której możesz polegać i która pozwala na szybkie uruchamianie aplikacji,
przeszukiwanie sieci oraz wydajne zarządzanie zasilaniem akumulatorowym.

Inspiruj do nauki poprzez współpracę

● Lepsza jakość połączeń wideo podczas współpracy i dyskusji grupowych z opcjonalnym panelem IPS1 zapewniającym szerokie
kąty wyświetlania. Optymalizacja korzystania z rozwiązania Google Hangouts i współpracy z wykorzystaniem połączeń wideo
dzięki oprogramowaniu do redukcji szumów zapewniającemu lepszą jakość dźwięku.

Prosta konserwacja i zarządzanie

● System Chrome OS™ zapewnia platformę o niskich wymogach w zakresie konserwacji i wydajnych opcjach zarządzania z
automatycznymi aktualizacjami oprogramowania i wbudowanej ochronie antywirusowej. Opcjonalne rozwiązanie Chrome
Management Console1 zapewnia łatwe w obsłudze i kompleksowe, sieciowe narzędzia do zarządzania.

Obejmuje

● Dzięki długiej żywotności akumulatora można przeszukiwać sieć, pobierać dane strumieniowo i czatować przez wszystkie lekcje
bez konieczności ładowania.
● Stała łączność z chmurą dzięki dostępnej łączności bezprzewodowej 3G/4G LTE. Pracuj bez obaw o brak dostępu do materiałów,
łączności ze znajomymi oraz połączeń z aplikacjami.3
● Zapomnij o szumiących wentylatorach. Cienki i lekki komputer Chromebook 11 zapewnia cichą pracę bez szumiących urządzeń i
nieestetycznych otworów wentylacyjnych dzięki innowacyjnej konstrukcji, która całkowicie eliminuje wykorzystanie wentylatorów
i łatwo mieści się w plecaku.
● Łatwe zarządzanie dziesiątkami, setkami, a nawet tysiącami komputerów Chromebook. Opcjonalne rozwiązanie sieciowe
Chrome Management Console1 ułatwia wdrażanie i kontrolowanie użytkowników, urządzeń i aplikacji w całej flocie urządzeń
Chromebook.
● Dostęp do szerokiego zakresu aplikacji, książek i filmów umożliwia tworzenie interaktywnych planów nauki oraz zarządzanie
treściami za pomocą rozwiązania Google for Education.4
● Odkryj ekscytujący i coraz większy świat sklepu Chrome i dostosuj swój komputer Chromebook do swoich potrzeb za pomocą
najnowszych aplikacji, narzędzi, zestawów do rozbudowy i motywów.1
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Tabela specyfikacji

Dostępny system operacyjny

System operacyjny Chrome OS™

Rodzaj procesora1

Procesor Intel® Celeron®

Dostępne procesory1

Intel® Celeron® N2840 z kartą graficzną Intel HD Graphics (2,16 GHz, maks. 2,58 GHz, 1 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)

Zestaw układów

Układ zintegrowany z procesorem

Maksymalna wielkość pamięci

Maksymalnie 4 GB pamięci DDR3L-1600 SDRAM
Informacje o standardowej pamięci: Prędkość transmisji maks. 1600 MT/s. Obsługuje maks. 4 GB wbudowanej pamięci systemowej

Wewnętrzna pamięć masowa

16 GB Maksymalnie 32 GB eMMC2

Usługi w chmurze

Google Drive™ 100 GB (2-letnia subskrypcja w zestawie)3

Wyświetlacz

Ekran WLED o przekątnej 29,46 cm (11,6") HD SVA z powłoką antyrefleksyjną (1366 x 768); Cienki ekran LED o przekątnej 29,46 cm (11,6") HD UWVA z powłoką antyrefleksyjną
(1366 x 768)

Dostępna karta graficzna

Karta graficzna Intel® HD Graphics zintegrowana z procesorem

Karta dźwiękowa

Dźwięk HD; 2 głośniki; Wyjście słuchawkowe/mikrofonowe combo

Technologie bezprzewodowe

2-zakresowa karta sieci bezprzewodowej Intel Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) WiFi oraz moduł Bluetooth® 4.0 Combo; Moduł HP lt4110 LTE/HSPA+ 4G Mobile
Broadband4,6

Gniazda rozszerzeń

1 czytnik cyfrowych kart pamięci z obsługą wielu formatów;
(obsługa kart pamięci SD, SDHC, SDXC)

Porty i złącza

1 port USB 3.0; 1 port USB 2.0; 1 port HDMI; 1 złącza zasilania pr. zm. 4,5 mm; 1 wyjście słuchawkowe/mikrofonowe combo

Urządzenie wejściowe

Pełnowymiarowa, teksturowana, czarna klawiatura wyspowa
Płytka dotykowa TouchPad z obsługą gestów wielopunktowych. Obsługa sterownia stukaniem jest domyślnie włączona

Kamera internetowa

Kamera internetowa HD

Dostępne oprogramowanie

Domyślne aplikacje systemu operacyjnego Chrome OS™

Zarządzanie bezpieczeństwem

Gniazdo blokady zabezpieczającej; Wbudowany układ zabezpieczający TPM 1.2; Zaloguj się z wykorzystaniem danych logowania Google

Zasilanie

Zasilacz pr. zm. 45 W Smart
3-ogniwowy, litowo-jonowy 36 Wh
Modele 3-ogniwowe, 36 Wh WiFi z 2 GB pamięci: maks. 9 godzin i 30 minut; Modele 3-ogniwowe, 36 Wh WiFi/WWAN z 4 GB pamięci: maks. 8 godzin i 30 minut

Wymiary

30 x 20,57 x 2,04 cm

Waga

Od 1,28 kg
(Waga zależy od konfiguracji.)

Ochrona środowiska

Niska zawartość halogenu7

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®

Rozszerzenia

Licencja Chrome Management Console do użytku firmowego, licencja Chrome Management Console do użytku w środowisku edukacyjnym

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja (dostępne są sprzedawane oddzielnie opcjonalne pakiety Care Pack), roczna ograniczona gwarancja na akumulator główny
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Zewnętrzny napęd DVDRW
USB HP

Zewnętrzny napęd DVD/RW USB firmy HP można podłączyć do dowolnego dostępnego portu USB komputera1, aby
natychmiast uzyskać dostęp do funkcji odczytu/zapisu na nośnikach optycznych.

Klawiatura HP Bluetooth

Wygoda łączności bezprzewodowej, optymalna mobilność i elastyczność jednej klawiatury do tabletów z systemami
Windows i Android™ — z klawiaturą HP Bluetooth.

Oznaczenie produktu: F2B56AA

Oznaczenie produktu: F3J73AA

Plecak HP Slim Ultrabook

Plecak HP Slim Ultrabook – stylowa, trwała i niewielka torba na komputer Ultrabook™. Czarna tkanina diagonalna
akcentowana szarymi elementami łączy w sobie formę i funkcjonalność, chroniąc sprzęt i zapewniając elegancki wygląd.

Oznaczenie produktu: F3W16AA

Bezprzewodowa mysz HP
Comfort Grip

Bezprzewodowa mysz HP Comfort Grip zapewnia 30-miesięczną pracę akumulatora, a jej odważna, nowoczesna
budowa idealnie pasuje do notebooków HP Business.

Zasilacz HP Smart 45 W

Wydajność przez cały dzień oraz dodatkowy, podręczny i wszechstronny zasilacz pr. zm. HP 45 W Smart.

Pomoc techniczna HP w
następnym dniu roboczym w
miejscu instalacji tylko dla
komputerów przenośnych
przez 3 lata

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w
następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP.
Oznaczenie produktu: UQ992E

Oznaczenie produktu: H2L63AA

Oznaczenie produktu: H6Y88AA

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Przypisy dotyczące wiadomości
1 Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.

2 Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. W zależności od sposobu użytkowania komputera i oprogramowania zastosowanie tej technologii może nie przynieść widocznych korzyści. Wydajność zależy od

konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą częstotliwości zegara.
3 Moduł WWAN jest opcjonalny i wymaga konfiguracji fabrycznej. Korzystanie z połączeń szerokopasmowych wymaga zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu w danym regionie można uzyskać u dostawcy usług.
Prędkość połączenia może być różna w zależności od lokalizacji, warunków pracy, stanu sieci i innych czynników. Łączność 4G LTE nie jest dostępna we wszystkich produktach ani we wszystkich regionach.
4 Rozwiązanie Google for Education wymaga połączenia z Internetem.

Dane techniczne zastrzeżenia
1 Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. W zależności od sposobu użytkowania komputera i oprogramowania zastosowanie tej technologii może nie przynieść widocznych korzyści. Wydajność zależy od

konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą częstotliwości zegara.
2 W przypadku dysków twardych 1 GB = 1 miliard bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. 5,1 GB pamięci eMMC zarezerwowano na system operacyjny i partycje systemowe.
3 Ta oferta jest powiązana z tym urządzeniem i nie można jej przenosić na innych użytkowników. W przypadku zwrotu urządzenia dostęp do dodatkowej pamięci masowej zostanie cofnięty. Wymaga dostępu do Internetu (brak w zestawie). Dodatkowe informacje
na temat zwrotów kosztów planu pamięci masowej, odnawiania, anulowania i wygaśnięcia usług są dostępne na stronie internetowej Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Zestaw nie obejmuje wymaganego punktu dostępu bezprzewodowego. Konieczne jest również zawarcie osobnych umów o świadczenie usług internetowych. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona.
6 Moduł Mobile Broadband jest dodatkiem opcjonalnym i wymaga konfiguracji fabrycznej. Łączność wymaga umowy na usługę bezprzewodowego przesyłania danych oraz obsługi sieci. Usługa ta nie jest dostępna we wszystkich regionach. W celu określenia
zasięgu i dostępności usługi należy skontaktować się z dostawcą usług. Prędkość połączenia może być różna w zależności od lokalizacji, warunków pracy, stanu sieci i innych czynników. Łączność 4G LTE nie jest dostępna we wszystkich produktach ani we
wszystkich krajach.
7 Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilania, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/notebooks
Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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