Záznamový list

HP Chromebook 11 G4
Vynikajúcu hodnotu v tenkom a ľahkom notebooku
Rozprúďte svoje štúdium a zvýšte
svoju produktivitu na vyššiu úroveň
nástrojom HP Chromebook 11.
Jednoduchá spolupráca v škole a práci
nikdy nebolo také ľahké vďaka
procesorom Intel®, dlhej životnosti
batérie a voliteľnému panelu IPS s
rozlíšením HD.
1

Výkon

● Dosiahnite spoľahlivý výpočtový výkon procesorom Intel® Celeron® 2, ktorý umožňuje rýchle spúšťanie aplikácií, prehľadávanie
webu a efektívne spravuje energiu batérie.

Zlepšite svoje štúdium využitím spolupráce

● Vylepšite vizuálnu komunikáciu a skupinové diskusie s voliteľným panelom IPS1 so širokým pozorovacím uhlom. Optimalizujte
aplikáciu Google Hangouts a video komunikáciu s čistejším zvukom pomocou softvéru na potlačenie šumu.

Jednoduchá údržba a spravovateľnosť

● Chrome OS™ má nízke nároky na údržbu a spravovateľnú platformu vďaka automatickým aktualizáciám softvéru a vstavanej
antivírusovej ochrany. Voliteľná aplikácia Chrome Management Console1 poskytuje jednoduché a komplexné spravovanie
pomocou webových nástrojov.

Funkcie

● Vďaka dlhej výdrži batérie môžete vyhľadávať, prijímať tok údajov a chatovať bez nutnosti nabíjania.
● Zostaňte pripojení ku cloudu pomocou dostupného bezdrôtového pripojenia 3G/4G LTE. Pracujte sebaisto, s vedomím, že
nestratíte spojenie s obsahom, spolužiakmi a aplikáciami.3
● Rozlúčte sa s vrčiacimi ventilátormi. Váš tenký a ľahký Chromebook 11 beží potichu, bez hlučného hardvéru alebo nevzhľadných
vetracích otvorov vďaka inovatívnemu dizajnu, ktorý eliminuje potrebu ventilátora a pohodlne sa zmestí do batoha.
● Spravujte jednoducho desiatky, stovky až tisícky Chromebookov. Voliteľný webový nástroj Chrome Management Console1
zjednoduší nasadenie a správu používateľov, zariadení a aplikácií v rámci celého portfólia počítačov Chromebook.
● Vďaka prístupu k širokej škále aplikácií, kníh a filmov môžete vytvárať interaktívne učebné plány a spravovať a posielať obsah
pomocou nástroja Google for Education.4
● Ponorte sa do vzrušujúceho a rozširujúceho sa sveta Chrome Web Store a prispôsobte si svoj Chromebook pomocou najnovších
aplikácií, nástrojov, rozšírení a motívov.1
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Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

Chrome OS™

Skupina procesora1

Procesor Intel® Celeron®

Dostupné procesory1

Procesor Intel® Celeron® N2840 s grafickou kartou Intel HD (2,16 GHz, až 2,58 GHz, vyrovnávacia pamäť 1 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 4 GB DDR3L-1600 SDRAM
Poznámky k štandardnej pamäte: Prenosová rýchlosť dát až 1600 MT/s. Podporuje maximálne do 4 GB systémovej pamäte na doske

Vnútorná pamäť

16 GB Maximálne 32 GB eMMC2

Služba úložiska cloud

100 GB úložisko Google Drive™ (zahrnuté 2-ročné predplatné)3

Obrazovka

Antireflexný displej HD SVA WLED (1366 x 768) s uhlopriečkou 29,46 cm (11,6"); Tenký antireflexný displej HD UWVA LED (1366 x 768) s uhlopriečkou 29,46 cm (11,6")

Dostupná grafická karta

Grafická karta Intel® HD integrovaná do procesora

Zvuk

Zvuk HD; Dva reproduktory; Kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón

Bezdrôtové technológie

kombinované dvojpásmové bezdrôtové pripojenie Intel 7260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi typu AC a Bluetooth® 4.0; Širokopásmové mobilné pripojenie HP lt4110 LTE/HSPA+ 4G4,6

Rozširujúce sloty

1x multiformátová čítačka digitálnych médií
(podporuje pamäťové karty SD, SDHC, SDXC)

Porty a konektory

1 port USB 3.0; 1 port USB 2.0; 1 port HDMI; 1 4,5 mm konektor napájania striedavým prúdom; 1 kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón

Vstupná jednotka

Chiclet klávesnica plnej veľkosti s čiernou textúrou
Dotyková plocha s podporou viacprstových gest. Dotykové ovládanie aktivované ako predvolené nastavenie.

Webová kamera

Webkamera HD

Dostupný softvér

Predvolené aplikácie Chrome OS™

Správa zabezpečenia

Otvor pre bezpečnostný zámok; Čip integrovaného zabezpečenia TPM 1.2; Prihlásenie pomocou prihlasovacích údajov konta Google

Napájanie

45 W sieťový adaptér Smart
3-článková lítiovo-iónová batéria s kapacitou 36 Wh
3-článková, 36 Wh modely WiFi s pamäťou 2 GB: až 9 hodín a 30 minút; 3-článková, 36 Wh modely WiFi/WWAN s pamäťou 4 GB: až 8 hodín a 30 minút

Rozmery

30 x 20,57 x 2,04 cm

Hmotnosť

od 1,28 kg
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Okolitý

Nízky obsah halogenidov7

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

certifikácia ENERGY STAR®

Riešenia pre rozšírenie

Licencia Chrome Management Console pre podniky, licencia Chrome Management Console pre vzdelávanie

Záruka

1-ročná obmedzená záruka (k dispozícii sú voliteľné balíky Care Pack, ktoré sa predávajú samostatne), 1-ročná obmedzená záruka na primárnu batériu.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Externá mechanika DVDRW s
rozhraním USB

Pripojte externú jednotku HP USB DVD/RW ku ktorémukoľvek dostupnému portu USB na PC1 a získajte okamžitý prístup
na čítanie a zápis optického média.

Klávesnica HP s rozhraním
Bluetooth

S bezdrôtovou klávesnicou HP si užite bezdrôtové pohodlie, optimálnu prenosnosť a flexibilitu jednej klávesnice pre
Windows a Android™ tablety.

Plecniak HP Slim Ultrabook

Ruksak pre Ultrabook HP—štýlová, trvanlivá a kompaktná taška na plece, vyrobená pre váš Ultrabook™. Čierna keperová
tkanina, podčiarknutá sivým plédom spája vzhľad a funkčnosť a pomáha chrániť váš hardvér, pričom má elegantný
zovňajšok.

Číslo produktu: F2B56AA

Číslo produktu: F3J73AA

Číslo produktu: F3W16AA

Bezdrôtová myš HP Comfort
Grip s pohodlným
uchopením

Bezdrôtová myš HP Comfort Grip s 30-mesačnou výdržou batérie a výrazným, moderným vzhľadom, ktorý sa
jednoducho začleňuje k notebookom rady HP Business.

Sieťový adaptér HP Smart 45
W

Buďte produktívni po celý deň a majte po ruke ďalší adaptér, ľahký a univerzálny sieťový adaptér HP 45W Smart.

3-ročná podpora HP u
zákazníka v nasledujúci
pracovný deň (iba na
notebooky)

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov.
Číslo produktu: UQ992E

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: H2L63AA

Číslo produktu: H6Y88AA
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Poznámky v krátkych správach
1 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.

2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre každý softvér. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Systém číselného

označenia spoločnosti Intel neoznačuje taktovaciu frekvenciu.
3 WWAN je voliteľná funkcia a vyžaduje výrobnú konfiguráciu. Na používanie širokopásmového pripojenia sa vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb.
Rýchlosť pripojenia sa líši v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov. Technológia 4G LTE nie je k dispozícii vo všetkých produktoch a regiónoch.
4 Google for Education vyžaduje pripojenie na internet.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre každý softvér. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Systém číselného

označenia spoločnosti Intel neoznačuje taktovaciu frekvenciu.
2 Pri pevných diskoch sa počíta: 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. 5,1 GB eMMC sú vyhradené/alokované pre operačný systém a partície OS.
3 Ponuka je viazaná na toto zariadenie a je neprenosná. V prípade vrátenia zariadenia bude pridaný úložný priestor odobraný. Vyžaduje sa prístup na internet (nie je súčasťou dodávky). Ďalšie informácie o refundácii, obnovení, zrušení a uplynutí platnosti úložného
priestoru nájdete na webovej lokalite spoločnosti Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=sk
4 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
6 Mobilné širokopásmové pripojenie je voliteľná funkcia a vyžaduje výrobnú konfiguráciu. Pripojenie vyžaduje zmluvu o bezdrôtovom pripojení, podporu siete a nie je dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o lokálnom pokrytí a dostupnosti získate od
poskytovateľa služieb. Rýchlosť pripojenia sa líši v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov. Pripojenie 4G LTE nie je k dispozícii vo všetkých produktoch a ani vo všetkých krajinách.
7 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely získané po dodaní nemusia byť s nízkym obsahom halogenidov.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/notebooks
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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