Veri sayfası

HP Chromebook 11 G4
İnce ve hafif dizüstü bilgisayarla inanılmaz avantajlar
HP Chromebook 11 ile öğrenmek için
ilham verin ve üretkenliği bir üst
düzeye taşıyın. Intel® işlemcileri, uzun
pil ömrü ve isteğe bağlı HD IPS paneli
sayesinde okulda ve işte uygun bir
maliyetle işbirliği yapmak daha önce
hiç bu kadar kolay olmamıştı.
1

İşlemci gücü

● Uygulamaları hızla başlatan, hızlı web taramasına olanak tanıyan ve pil gücünü etkin bir şekilde yöneten Intel® Celeron®
işlemciyle2 güvenilir işlemci gücü elde edin.

İşbirliği yaparak öğrenmek için ilham verin

● Daha geniş görüntüleme açısı sunan isteğe bağlı IPS paneli1 sayesinde işbirliği sırasında görsel bağlantıları ve grup konuşmalarını
geliştirin. Daha iyi ses netliği sağlayan gürültü giderme yazılımı sayesinde Google Hangouts ve video üzerinden işbirliğini en iyi
hale getirin.

Basit bakım ve yönetilebilirlik

● Chrome OS™, dahili otomatik yazılım güncellemesi ve virüs koruması sayesinde bakım gereksinimi düşük ve yönetilebilirliği
yüksek bir platform sunar. İsteğe bağlı Chrome Yönetim Konsolu1 kolay ve kapsamlı web tabanlı yönetim araçları sunar.

Özellikler

● Uzun pil ömrüyle yeniden şarj etmek zorunda kalmadan tüm dersler boyunca arama yapabilir, içerik indirebilir ve sohbet
edebilirsiniz.
● Mevcut 3G/4G LTE kablosuz bağlantı aracılığıyla buluta bağlı kalın. İçerikler, sınıf arkadaşlarınız ve uygulamalarla bağlantı halinde
kalabileceğinizi bilerek güven içinde çalışın.3
● Ses yapan fanlara veda edin. Fanı ortadan kaldıran ve bir sırt çantasına kolayca sığan yenilikçi tasarımı sayesinde gürültülü bir
donanıma veya göze hoş görünmeyen havalandırma deliklerine sahip olmayan ince ve hafif Chromebook 11 sessizce çalışır.
● 10'larca, 100'lerce, hatta 1000'lerce Chromebook bilgisayarı kolayca yönetin. İsteğe bağlı, web tabanlı Chrome Yönetim Konsolu1
kullanıcıları, aygıtları ve uygulamaları bir Chromebook filosu genelinde kullanmayı veya denetlemeyi kolaylaştırır.
● Etkileşimli ders programları oluşturmak ve Google for Education kullanarak bu içerikleri yönetmek ve sunmak için çok çeşitli
uygulamalara, kitaplara ve videolara erişin. 4
● Kendinizi Chrome Web mağazasının heyecan verici ve hiç durmadan genişleyen dünyasına bırakın ve Chromebook bilgisayarınızı
en yeni uygulamalar, araçlar, uzantılar ve temalarla özelleştirin.1
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HP Chromebook 11 G4
Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Chrome OS™

İşlemci ailesi1

Intel® Celeron® işlemci

Kullanılabilir İşlemciler1

Intel® Celeron® N2840, Intel HD Graphics ile (2,16 GHz, en fazla 2,58 GHz, 1 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 4 GB DDR3L-1600 SDRAM
Standart bellek notu: En fazla 1600 MT/s aktarım hızları. En fazla 4 GB maksimum dahili sistem belleği destekler

Dahili depolama

16 GB En fazla 32 GB eMMC2

Bulut hizmetleri

100 GB Google Drive™ (2 yıllık abonelik ürüne dahildir)3

Ekran

29,46 cm (11,6") diyagonal HD SVA WLED yansımasız ekran (1366 x 768) 29,46 cm (11,6") diyagonal HD UWVA yansımasız ince LED ekran (1366 x 768)

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

İşlemciyle tümleştirilmiş Intel® HD Grafik Kartı

Ses

HD ses; Çift hoparlör: Birleşik kulaklık/mikrofon jakı

Kablosuz Teknolojileri

Intel Çift Bantlı Kablosuz-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi ve Bluetooth® 4.0 Birleşimi; HP lt4110 LTE/HSPA+ 4G Mobil Geniş Bant4,6

Genişletme Yuvaları

1 çok biçimli dijital ortam okuyucu
(SD, SDHC, SDXC desteği)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 4,5 mm AC güç konektörü; 1 birleşik kulaklık/mikrofon jakı;

Giriş cihazı

Tam boyutlu, siyah ada tarzı klavye
Çoklu dokunma hareketlerini destekleyen dokunmatik yüzey Dokunma varsayılan olarak etkinleştirilmiştir

Web kamerası

HD web kamerası

Kullanılabilir Yazılımlar

Chrome OS™ varsayılan uygulamaları

Güvenlik Yönetimi

Güvenlik kilidi yuvası; TPM 1.2 Katıştırılmış Güvenlik Yongası; Google kimlik bilgilerinizle oturum açın

Güç

45 W Akıllı AC adaptörü
3 hücreli, 36 WHr Lityum İyon
3 hücreli, 2 GB belleğe sahip 36 WHr WiFi modelleri: 9 saat 30 dakikaya kadar; 3 hücreli, 4 GB belleğe sahip 36 WHr WiFi/WWAN modelleri: 8 saat 30 dakikaya kadar

Boyutlar

30 x 20,57 x 2,04 cm

Ağırlık

En düşük ağırlık 1,28 kg
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Çevre koruma

Düşük halojen7

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı

Geliştirme Çözümleri

Kurumsal için Chrome Yönetim Konsolu Lisansı Eğitim için Chrome Yönetim Konsolu Lisansı

Garanti

2 yıl sınırlı garanti. Birincil pil için 1 yıllık garanti. (Yükseltme seçenekleri (HP Care Packs) mevcuttur, ayrıca satılır)
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Harici USB DVDRW
Sürücüsü

HP Harici USB DVD/RW sürücüyü bilgisayarınızda yer alan herhangi bir USB bağlantı noktasına bağlayarak optik
ortamlarınız için anında okuma/yazma erişimi elde edin.

HP Bluetooth Klavye

HP Bluetooth Klavye ile, kablosuz kolaylığının, iyileştirilmiş taşınabilirliğin ve Windows ve Android™ tabletleriniz için tek bir
klavyenin keyfini yaşayın.

Ürün numarası: F2B56AA

Ürün numarası: F3J73AA

HP İnce Ultrabook Sırt
Çantası

HP Slim Ultrabook Sırt Çantası: Ultrabook™'unuz için tasarlanan, şık, dayanıklı ve kompakt bir askılı çanta. Gri ekoseyle
vurgulanan siyah renk fitilli bir kumaş, donanımızı korumanıza yardımcı olmak ve size şık bir görünüm kazandırmak için
biçim ve işlevselliği birleştirir.

Ürün numarası: F3W16AA

HP Rahat Tutuşlu Kablosuz
Fare

HP Comfort Grip Wireless Mouse, 30 aylık pil ömrüne ve HP İş Amaçlı Dizüstü Bilgisayarlar ile sorunsuz bütünleşen şık,
modern bir tasarıma sahiptir.

HP 45W Akıllı AC Adaptörü

Hafif ve çok yönlü HP 45W Akıllı AC Adaptör ile gün boyu verimli olun ve elinizin altında ek bir adaptör bulundurun.

HP 3 yıllık Sonraki iş günü
Yerinde Dizüstü Bilgisayar
Hizmeti

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.
Ürün numarası: UQ992E

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: H2L63AA

Ürün numarası: H6Y88AA
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Mesaj Altbilgileri
1 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.

2 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişebilir.

Intel'in numaralandırma yöntemi, saat hızlarının ölçümü anlamına gelmez.
3 WWAN, isteğe bağlı bir özelliktir ve fabrika yapılandırması gerektirir. Geniş bant kullanımı ayrı olarak satın alınan hizmet sözleşmesi gerektirir. Hizmet sağlayıcısından hizmetin verilip verilmediğini ve kapsamını öğrenin. Bağlantı hızları konum, çevre, ağ koşulları ve
diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. 4G LTE özelliği, tüm ürünlerde ve tüm bölgelerde mevcut değildir.
4 Google for Education internet bağlantısı gerektirir.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişebilir.

Intel'in numaralandırma yöntemi, saat hızlarının ölçümü anlamına gelmez.
2 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. eMMC'nin 5,1 GB'lik kısmı işletim sistemi ve işletim sistemi bölümlerine atanmıştır/ayrılmıştır.
3 Bu teklif, aygıt için sunulmamaktadır ve devredilemez. Bu aygıt iade edilirse, ek depolama alanı iptal edilir. İnternet erişimi gereklidir ve ürüne dahil değildir. Depolama planı geri ödeme, yenileme, iptal ve süre sonu konuları hakkında ek bilgiler Google web sitesinde
yer almaktadır: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir ve dahil değildir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
6 Mobil Geniş Bant, isteğe bağlı bir özelliktir ve fabrika yapılandırması gerektirir. Bağlantı, kablosuz veri hizmeti sözleşmesi ve şebeke desteği gerektirir ve her bölgede mevcut değildir. Kapsama alanı ve uygunluğu belirlemek için servis sağlayıcıya başvurun. Bağlantı
hızları konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. 4G LTE özelliği, bazı ürünlerde ve bazı bölgelerde mevcut değildir.
7 Harici güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/notebooks
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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