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HP ProBook 11 EE G2
Computer til undervisning og læring
Komponer, skab og inspirer med
denne holdbare HP ProBook 11 EE.
Udstyret med Windows 10 Pro og
HP-skoleværktøjspakken. Den er
perfekt til studerende.
1

● Windows 10 Pro1
● 29,46 cm (11,6")

Stærk og effektiv

● Brug kraften fra 6. generations Intel® Core™-processorer2 til at engagere studerende i timevis uden afbrydelser, takket være den
lange batterilevetid.

Bygget med tanke på studerende

● Bump, stød og mindre væskespild er ikke noget særligt for denne holdebare bærbare pc med et forstærket kabinet med en
formstøbt gummikant samt væskeafvisende tastatur og pegefelt.

Undervisning og læring gjort nemt

● Det er nemt at undervise og samarbejde med HP-skolesoftwarepakken, der er designet til at forbedre læringsoplevelsen.

Fremhævede funktioner

● Med Windows 10 Pro beskyttes enheden mod moderne sikkerhedstrusler, og administrations- og produktivitetsfunktionerne til
skoler maksimeres.1
● Du kan kommunikere via HD-webkamera, DTS Sound™, to højttalere og en mikrofon med støjdæmpning.
● Studér når som helst og hvor som helst med en problemfri forbindelse til internettet.3
● Flere forstærkede porte understøtter ikke blot mere udstyr, men er også bygget til at holde.
● Computertasker, ombytningsbatterier, sikkerhedslåse og reserveadaptere gør livet – og undervisningen – nemmere for både
studerende og lærere.
● Nyd godt af de ekstrafunktioner, du får med HP School Pack, en softwarepakke, der indeholder læringsplatforme, der kan
tilpasses, administrationsværktøjer til klasseværelset,4 sikkerhedsfunktioner, indbygget it-support og meget mere.
● Gør det nemmere at få teknisk support med Helpdesk fra HP Care.5 Du kan stole trygt på denne prisvenlige ekspertise 24 timer i
døgnet, og den dækker flere mærker, enheder og operativsystemer.
● HP hjælper dig med at spare tid og optimere ressourcerne gennem sine eksperttjenester inden for konfiguration og installation –
hurtige, præcise og globalt standardiserede IT-løsninger.
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Specifikationstabel

Tilgængelige operativsystemer

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro 64)2
FreeDOS

Processorfamilie3

Intel® Core™ i3-processor; Intel® Pentium-processor; Intel® Celeron®-processor

Tilgængelige processorer3

Intel® Core™ i3-6100U med Intel HD Graphics 520 (2,3 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Pentium® 4405U med Intel HD Graphics 510 (2,1 GHz, 2 MB cache, 2 kerner) Intel®
Celeron® 3855U med Intel HD Graghics 510 (1,6 GHz, 2 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er indbygget i processoren

Maksimal hukommelse

Op til 4 GB DDR4-2133 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 2133 MT/s

Hukommelsessokler

1 SODIMM

Internt storage

Op til 500 GB SATA (5400 o/m)4
Op til 128 GB M.2 SATA TLC SSD4
Op til 128 GB M.2 SSD4

Skærm

11,6" (29,46 cm) HD SVA WLED-berøringsfladskærm (1366 x 768); Refleksfri HD SVA WLED-fladskærm på 11,6" (29,46 cm) (1366 × 768)10

Tilgængelige grafikkort

Indbygget: Intel® HD Graphics 520; Intel® HD Graphics 510
(Integreret grafik afhænger af processoren)

Lyd

DTS Sound™; 2 stereohøjtalere; Én digital mikrofon med støjdæmpning og reduktion af ekko

Trådløse teknologier

Kombination af Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi-forbindelse og Bluetooth® 4.25,6,8
(Kompatibel med Miracast-certificerede enheder.)

Kommunikation

Integreret 10/100/1000 GbE

Udvidelsesstik

1 multiformatlæser til digitale medier
(understøtter SD, SDHC, SDXC)

Porte og stik

3 USB 3.0; 1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 vekselstrømsstik; 1 RJ-45; 1 VGA

Inputenhed

Tastatur i fuld størrelse ("island-style"), der kan tåle væskespild (testet med IP41-standard), med taster der ikke kan tages af9
Pegefelt med tænd/sluk-knap, trykfunktion aktiveret som standard, understøtter stryg og tryk med flere fingre, scrollning med to fingre, knib/zoom, stryg fra kanten

Webcam

HP TrueVision HD-kamera10

Tilgængelig software

HP-skolepakken (indeholder HP Classroom Manager, HP Adaptive Learning skabt af Fishtree, Corinth Classroom, Classlink, HP Touchpoint Manager med mere); HP ePrint; HP PC
Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; Der findes en komplet liste over forudinstalleret software i oversigten over produktspecifikationerne.11,12,13

Sikkerhedsstyring

TPM 1.2, holder til sikkerhedslås

Strømforsyning

45 W Smart-strømadapter
3-cellers, 36 Wh Li-ion
3-cellers litiumion-batteri på 36 Wh: op til 9 timer og 45 minutter

Mål

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

Vægt

Fra 1,58 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Miljøansvar

Lav halogen14

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

Fås i ENERGY STAR®-certificerede konfigurationer

Garanti

1 års begrænset garanti (valgfrie Care Packs sælges separat), 1 års begrænset garanti på det primære batteri
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP's eksterne USB
dvd/rw-drev

Det eksterne HP-USB-DVD/RW-drev tilsluttes en ledig USB-port på pc'en 1, så du får øjeblikkelig adgang til afspilning og
brænding af optiske medier.

Slank HP Ultrabook-rygsæk

HP's slanke Ultrabook-rygsæk – en elegant, holdbar og kompakt messenger-taske, der er bygget til Ultrabook™.1 Et sort,
kipret stof, der fremhæves vha. gråt skotskternet stof kombinerer både form og funktioner for at hjælpe med at beskytte
din hardware og give dig et poleret udseende.

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: F3W16AA

HP UltraSlim-kabellås med
nøgle

Din HP Ultrabook™ eller bærbar pc sikres hurtigt og let med HP Ultraslim-kabellås med nøgle.

HP 45 W Smart
lysnetadapter

Hold dig produktiv i løbet af dagen, og hav en ekstra adapter ved hånden med den lette og alsidige HP 45 W
Smart-lysnetadapter.

HP Slim USB-tastatur og
-mus

Du kan arbejde bedre og få mere arbejdsplads med det elegante og kompakte, trådløse HP Slim-tastatur og en mus, der
er designet til at passe til HP's erhvervs-pc'er fra 2015.

HP 3 års service næste
hverdag på stedet, kun
bærbare

Få 3 års service på stedet næste hverdag på din computerenhed udført af en kvalificeret HP-tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UK703E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H6Y88AA

Produktnummer: T6T83AA
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Fodnoter
1 Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det

er altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt
konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
3 802.11 er valgfrit tilbehør. Kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed.
4 Du skal have HP Classroom Manager for Teachers for at kunne overvåge og låse enheder fra lærerens Windows-skrivebordskonsol; Det er ikke muligt at låse eller overvåge enheder fra HP Classroom Manager for Students.
5 HP Care Services kan tilvælges. Tjenesteniveauer og svartider for HP Care Services afhænger af din geografiske placering. Tjenesten gælder fra hardwarens købsdato. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan finde flere oplysninger på
www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for tjenester, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder
påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det

er altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com.
2 Windows 7 Professional er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 10 Pro. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal du først afinstallere den ene version og
dernæst installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, billeder mv.), før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så du undgår at miste data.
3 Multicore er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt konfigurationen af
hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne.
4 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard bytes. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Der er reserveret op til 30 GB til systemgendannelsessoftware (Windows 7 og 10).
5 802.11 kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed.
6 Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endegyldige. Hvis de endelige specifikationer adskiller sig fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre
802.11ac WLAN-enheder.
8 Miracast er en trådløs teknologi, som kan bruges på computeren, når du vil have skærmen vist på fjernsyn, projektorer og streaming-afspillere, der understøtter Miracast. Du kan bruge Miracast, når du vil afspille diasshow eller fremvise det, du sidder med på
computeren. Der er flere oplysninger på: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
9 IP41-testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydelse under disse testforhold.
10 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
11 Der kræves HP Classroom Manager for Teachers, som sælges separat til brug til overvågning og låsning af enheder via lærerens Windows-computer; Det er ikke muligt at låse eller overvåge enheder fra HP Classroom Manager for Student. Kontrol og låsning af
enheder skal foretages fra lærerens Windows-skrivebordskonsol;
12 ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang. Kræver oprettelse af en HP ePrint-konto. Du kan se en liste over understøttede printere, dokument- og billedtyper samt yderligere oplysninger på www.hp.com/go/businessmobileprinting.
13 HP Support Assistant kræver Windows og internetadgang.
14 Eksterne strømforsyninger, netledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.
15 MM14-batteriets levetid med Windows 10 afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres
naturligt med tiden og afhænger af brugen. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de
udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og benyttes af HP Inc. i henhold til en licensaftale. Du kan finde oplysninger om DTS-patenter på
http://patents.dts.com. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet samt DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS Sound
er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Intel, Core, Pentium og Celeron er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og
andre lande. ENERGY STAR er et registreret varemærke tilhørende det amerikanske miljøagentur (U.S. Environmental Protection Agency). Alle andre varemærker
tilhører deres respektive ejere.
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