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Počítač pro výuku a učení se
Skládejte, tvořte a hledejte inspiraci s
odolným notebookem HP ProBook 11
EE. Se systémem Windows 10 Pro a
nástroji HP School Pack je stvořen
přímo pro studenty.
1

● Windows 10 Pro1
● 29,46 cm (11,6")

Úctyhodný výkon

● Využijte výkon procesorů Intel® Core™ 6. generace2 a zapojte studenty do práce, kterou mohou odvádět nepřetržitě několik hodin
díky baterii s dlouhou životností.

Postaveno s ohledem na studenty

● Nárazy, údery a lehké polití bez větší újmy – s tím vším si poradí tento přenosný a odolný notebook vybavený zpevněnou
konstrukcí s lisovaným pryžovým lemováním a klávesnicí s touchpadem odolnými vůči polití.

Jednodušší výuka i učení

● Sada softwaru HP School Pack vám pomůže zlepšit výuku a spolupráci se studenty.

Funkce

● Zajistěte si ochranu proti bezpečnostním hrozbám dneška a efektivně pracujte s možnostmi správy a produktivními funkcemi pro
školy systému Windows 10 Pro.1
● Komunikujte prostřednictvím webové kamery HD, zvukové technologie DTS Sound™, dvou reproduktorů a mikrofonu, který
potlačuje okolní šum.
● Studujte kdykoli a kdekoli díky bezproblémovému připojení k internetu.3
● Několik odolných portů umožňuje připojení potřebných periferních zařízení.
● Nabíjecí stanice na notebooky, přepravní brašny, náhradní baterie, bezpečnostní zámky a náhradní adaptéry usnadňují studentům
a uživatelům život – a také vzdělávání.
● Využijte výhodné zdroje poskytované nástrojem HP School Pack – sadou softwaru zahrnující adaptivní učební platformy, nástroje
pro správu v učebnách,4 funkce zabezpečení, průběžnou podporu IT a další funkce.
● Zjednodušte si technickou podporu s helpdeskem v rámci služeb HP Care.5 Spolehněte se na cenově dostupné odborníky s
nepřetržitou reakcí, pokrytím několika značek, zařízení a operačních systémů.
● HP vám pomáhá chránit váš čas a optimalizovat zdroje s odbornou konfigurací a službami nasazení, které vám přinášejí rychlá,
přesná a globálně standardizovaná řešení.
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Tabulka s technickými údaji

Dostupný operační systém

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
Windows 7 Professional 64 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 10 Pro 64)2
FreeDOS

Rodina procesorů3

Procesor Intel® Core™ i3; Procesor Intel® Pentium; Procesor Intel® Celeron®

Dostupné procesory3

Procesor Intel® Core™ i3-6100U s grafickou kartou Intel HD 520 (2,3 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor Intel® Pentium® 4405U s grafickou kartou Intel HD 510 (2,1 GHz, 2
MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor Intel® Celeron® 3855U s grafickou kartou Intel HD 510 (1,6 GHz, 2 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Čipová sada integrovaná s procesorem

Maximální paměť

Max. Paměť 4 GB DDR4-2133 SDRAM
Poznámka ke standardní paměti: Rychlost přenosu dat až 2 133 MT/s

Paměťové sloty

1 slot SODIMM

Interní paměť

Max. 500 GB SATA (5400 ot./min)4
Max. 128 GB Disková jednotka M.2 SATA TLC SSD4
Max. 128 GB M.2 SSD4

Monitor

29,46 cm (11,6") plochý dotykový displej SVA WLED s rozlišením HD (1 366 x 768); 29,46cm (11,6") displej SVA WLED s rozlišením HD (1 366 x 768) a antireflexní úpravou10

Dostupná grafika

Integrováno: Grafická karta Intel® HD 520; grafická karta Intel® HD 510
(Integrovaná grafická karta závisí na procesoru)

Zvuk

DTS Sound™; Dva stereofonní reproduktory; Jeden digitální mikrofon se zrušením ozvěny a potlačením šumu

Bezdrátové technologie

Kombinovaný bezdrátový dvoupásmový adaptér Intel® 8260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi a Bluetooth® 4.25,6,8
(Kompatibilní se zařízeními s certifikací Miracast.)

Komunikace

Integrovaná síťová karta 10/100/1000 GbE

Rozšiřující sloty

1 víceformátová čtečka digitálních karet
(podpora diskových polí SD, SDHC, SDXC)

Porty a konektory

3 porty USB 3.0; 1 port HDMI; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 1 vstup napájení (AC); 1 port RJ-45; 1 port VGA

Vstupní zařízení

Ostrůvková klávesnice plné velikosti odolná proti polití (testovaná na vyhovění standardu IP41) s popisky, které jsou odolné proti setření9
Touchpad s tlačítkem pro zapnutí/vypnutí, standardně aktivované klepnutí, podpora více gest, procházení pomocí dvou prstů, připnutí/přiblížení, přetažení od okraje

Web kamera

Kamera HP TrueVision HD10

Dostupný software

HP School Pack (včetně nástrojů HP Classroom Manager, HP Adaptive Learning od Fishtree, Corinth Classroom, Classlink, HP Touchpoint Manager a dalších); HP ePrint; HP PC
Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; Úplný seznam předinstalovaného softwaru najdete ve stručných specifikacích tohoto produktu.11,12,13

Správa zabezpečení

TPM 1.2; zásuvka pro bezpečnostní zámek

Napájení

Napájecí adaptér Smart 45 W (AC)
3článková lithium-iontová (36 Wh)
3článková lithium-iontová (36 Wh): až 9 hodin a 45 minut

Rozměry

30,18 x 22,74 x 2,54 cm

Hmotnost

Od 1,58 kg
(Hmotnost je závislá na konfiguraci.)

Ekologické informace

Nízký obsah halogenů14

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

K dispozici konfigurace s certifikací ENERGY STAR®

Záruka

Jednoletá omezená záruka (k dispozici volitelné služby Care Pack, které se prodávají samostatně), jednoletá omezená záruka na primární baterii
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Externí jednotka HP USB
DVDRW

Připojte externí jednotku HP USB DVD/RW k libovolnému portu USB počítače1 a získejte okamžité možnosti
čtení/zapisování na optická média.

Batoh HP Slim Ultrabook

Batoh HP Slim Ultrabook – stylová, odolná a kompaktní brašna určená pro váš Ultrabook™.1 Černá keprová tkanina
zvýrazněná šedým tartanem představuje spojení praktického tvaru a funkčnosti pro zajištění ochrany vašich zařízení a
vytříbeného vzhledu.

Číslo produktu: F2B56AA

Číslo produktu: F3W16AA

Lankový zámek HP Ultraslim
Keyed Cable Lock

Zabezpečte své zařízení HP Ultrabook™ nebo přenosný počítač HP rychle a snadno pomocí lankového zámku HP
Ultraslim Keyed Cable Lock.

Napájecí adaptér HP Smart
45 W AC

Buďte produktivní po celý den a mějte při ruce záložní napájecí adaptér, konkrétně lehký a univerzální HP 45 W Smart.

Klávesnice a myš HP Slim
USB

Pracujte chytře a maximálně využijte pracovní prostor se stylovou klávesnicí a myší HP Slim USB, které byly navrženy jako
doplněk firemních počítačů HP modelové řady 2015.

3letá služba servisu HP s
odezvou následující pracovní
den v místě instalace pro
notebook

Získejte pro své zařízení tříletou možnost opravy na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti
HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Číslo produktu: UK703E

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: H4D73AA

Číslo produktu: H6Y88AA

Číslo produktu: T6T83AA
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Poznámky pod čarou se zprávami
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo

aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Více informací naleznete na stránce
http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
2 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.
3 Rozhraní 802.11 je volitelné příslušenství. Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
4 Je vyžadován program HP Classroom Manager for Teachers k ovládání a uzamknutí zařízení ze stolní konzole Windows učitele; žádné funkce pro ovládání a uzamknutí nelze aktivovat z programu HP Classroom Manager for Student.
5 Služby HP Care jsou volitelné. Úroveň služeb a doba odezvy služeb HP Care se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc.
Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna
podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.

Technické specifikace zřeknutí
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo

aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Více informací naleznete na stránce
http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
2 Tento systém má předinstalovaný software Windows 7 Professional a dodává se s licencí a médii pro software Windows 10 Pro. V jednu chvíli můžete používat pouze jednu verzi softwaru Windows. Budete-li chtít přejít z jedné verze na druhou, musíte jednu verzi
odinstalovat a druhou nainstalovat. Před odinstalováním a instalací operačního systému musíte zálohovat všechna data (soubory, fotografie apod.), aby nedošlo k jejich ztrátě.
3 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.
4 V případě úložišť: 1 GB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 30 GB pevného disku (u systému Windows 7 a 10) je rezervováno pro software na obnovu systému.
5 Bezdrátové rozhraní 802.11 vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
6 Specifikace pro rozhraní 802.11ac WLAN jsou ve fázi návrhu a nejsou konečné. Pokud se konečné specifikace budou lišit od navrhovaných, může být ovlivněna schopnost notebooku komunikovat s ostatními zařízeními bezdrátové sítě 802.11ac WLAN.
8 Miracast je bezdrátová technologie, pomocí které váš počítač může promítat obraz na televizory, projektory a přehrávače streamovaných médií, které rovněž podporují Miracast. Miracast můžete použít pro sdílení obsahu obrazovky počítače a k promítání
prezentací. Další informace viz: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
6 Výsledky testů podle IP41 nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách.
10 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.
11 Je vyžadován program HP Classroom Manager for Teachers (prodává se samostatně) k ovládání a uzamknutí zařízení ze stolní konzole Windows učitele; žádné funkce pro ovládání a uzamknutí nelze aktivovat z programu HP Classroom Manager for Student.
Ovládání a uzamknutí zařízení pocházejí z výukové konzole plochy Windows
12 Služba ePrint vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP. Je vyžadována registrace účtu HP ePrint. Seznam podporovaných tiskáren, podporované typy dokumentů a obrázků a kompletní informace o službě naleznete na stránce
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
13 HP Support Assistant vyžaduje systém Windows a přístup k internetu.
14 Externí příslušenství, včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií, nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly obdržené po zakoupení nemusejí mít nízký obsah halogenů.
15 Životnost baterie se systémem Windows 10 MM14 se liší v závislosti na různých faktorech, včetně konkrétního modelu, konfigurace, spuštěných aplikací, funkcí, míry využití, bezdrátového připojení a nastavení řízení spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem
dlouhodobého používání přirozeně klesá. Podrobnosti naleznete na stránce www.bapco.com.

Více informací na
www.hp.eu/notebooks
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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příslušných vlastníků.
4AA6-3442CSE, Únor 2016

