Dataark

HP ProBook 11 EE G2
Undervisnings- og læremaskin
Skriv, skap og inspirer med den solide
HP ProBook 11 EE. Windows 10 Pro
og HP School Pack-verktøy
forhåndsinstallert, perfekt for
studenter.
1

● Windows 10 Pro1
● 29,46 cm (11,6") diagonalt

Drevet for å yte

● Lær med kraften fra 6. generasjons Intel® Core™-prosessorer2 og lang batteritid som lar studentene jobbe uavbrutt i timevis.

Utformet med studenter i tankene

● Støt, slag og småsøl er ikke så farlig for denne lette og robuste bærbare datamaskinen, som har kabinett med støpte
gummikanter og tastatur og styrepute som tåler søl.

Undervisning og læring gjort enklere

● Undervisning og samarbeid blir en lek med programvarepakken HP School Pack, som er laget for å forbedre læringsopplevelsen.

Med

● Bidra til å skape beskyttelse mot dagens sikkerhetstrusler og få mest mulig ut av funksjoner for administrasjon og produktivitet
for skoler med Windows 10 Pro.1
● Kommuniser via HD-webkamera, DTS Sound™, to høyttalere og en mikrofon med støyreduksjon.
● Studer når og hvor som helst med stabil Internett-forbindelse.3
● Flere forsterkede porter som støtter flere eksterne enheter og er konstruert for å vare.
● Ladevogner for bærbar PC, bærevesker, ekstrabatterier, sikkerhetslåser og reserveadaptere gjør livet, og læringen, enklere for
studenter og lærere.
● Dra fordel av ressursene i HP School Pack, en programvarepakke som inkluderer tilpassbare læringsplattformer, verktøy for
klasseromadministrasjon,4 sikkerhetsfunksjoner, innebygd IT-støtte og mer.
● Gjør teknisk støtte enklere med kundestøtte fra HP Care.5 Stol på kostnadseffektiv ekspertise som er tilgjengelig døgnet rundt
hele uken og dekker flere merker, enheter og operativsystemer.
● HP hjelper deg med å spare tid og optimalisere ressurser, med profesjonell konfigurasjon og distribusjonstjenester, som gir deg
raske, nøyaktige og globalt standardiserte IT-løsninger.
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Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro 64)2
FreeDOS

Prosessorfamilie3

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

Tilgjengelige prosessorer3

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

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

Inntil 4 GB DDR4-2133 SDRAM
Merknad om standardminne: Overføringshastigheter opptil 2133 MT/s

Minnespor

1 SODIMM

Internminne

Inntil 500 GB SATA (5400 rpm)4
Inntil 128 GB M.2 SATA TLC SSD4
Inntil 128 GB M.2 SSD4

Skjerm

29,46 cm (11,6") diagonalt HD SVA WLED flat berøringsskjerm (1366 x 768); 29,46 cm (11,6") (diagonalt) HD SVA WLED antirefleks flat (1366 x 768)10

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics 520; Intel® HD Graphics 510
(Integrert grafikk er avhengig av prosessor)

Lyd

DTS Sound™; To stereohøyttalere; Én digital mikrofon med ekkokansellering og støyreduksjon

Trådløsteknologi

Kombinert Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Kombinert trådløst og Bluetooth® 4.05,6,8
(Kompatibel med Miracast-sertifiserte enheter.)

Kommunikasjon

Integrert 10/100/1000 GbE

Utvidelsesspor

1 digital medieleser for flere formater
(støtter SD, SDHC, SDXC)

Porter og kontakter

3 USB 3.0; 1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 vekselstrøm; 1 RJ-45; 1 VGA

Inndataenhet

Sølesikkert tastatur i island-stil (testet i henhold til IP41-standard) med plukkesikre tastetopper9
Touchpad med på/av-knapp, trykkaktivert som standard, støtte for flerberøringsbevegelser, rulling med to fingre, knip/zoom, kantesveip

Webcam

HP TrueVision HD-kamera10

Tilgjengelig programvare

HP School Pack (inneholder HP Classroom Manager, HP Adaptive Learning laget av Fishtree, Corinth Classroom, Classlink, HP Touchpoint Manager og mer); HP ePrint; HP PC
Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; Spesifikasjonsdokumentet gir en komplett oversikt over forhåndsinstallert programvare.11,12,13

Sikkerhetsadministrasjon

TPM 1.2; spor for sikkerhetslås

Strøm

45 W Smart strømadapter
3-cellers, 36 Wt Li-ion
3-cellers, 36 Wt Li-ion-batteri: opptil 9 timer og 45 minutter

Mål

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

Vekt

Starter på 1,58 kg
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Miljømessig

Lavhalogen14

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifiserte konfigurasjoner tilgjengelig

Garanti

1 års begrenset garanti (valgfrie Care Packs tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP ekstern USB
DVDRW-stasjon

Koble HP ekstern USB DVD/RW-stasjonen til en ledig USB-port på PCen1 for å få umiddelbar lese-/skrivetilgang til optisk
medier.

HP Slim Ultrabook ryggsekk

HP tynn Ultrabook-ryggsekk – en stilig, slitesterk og kompakt budveske som er bygd for Ultrabook™. Svart twill-stoff
med innslag av grå ruter kombinerer form og funksjon å beskytte maskinvaren og gi deg et polert utseende.

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: F3W16AA

HP ultratynn kabbellås med
nøkkel

Sikre HP Ultrabook™ eller den bærbare PCen raskt og enkelt med HP ultratynn kabellås med nøkkel.

HP 45 W Smart
vekselstrømadapter

Du kan være produktiv gjennom hele dagen og ha en ekstra adapter for hånden med den lette og allsidige HP 45 W
Smart vs-adapter.

HP Slim USB-tastatur og
-mus

Arbeid smart og maksimer arbeidsområdet med det stilige og kompakte HP Slim trådløst tastatur og mus, utformet for å
gjøre 2015-årgangen av HPs Bedrifts-PCer komplett.

HP 3 år service kun for
bærbar PC, neste virkedag
på stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt.
Produktnummer: UK703E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H6Y88AA

Produktnummer: T6T83AA
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Fotnoter
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10

oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Kostnader til Internett-leverandører og ytterligere krav kan forekomme over tid, for oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av programmets arbeidsbelastning og
konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse.
3 802.11 er en tilleggsfunksjon. Krever trådløst tilgangspunkt og Internett-tilgang. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
4 HP Classroom Manager for lærere kreves for kontroll og enhetslåsing fra lærerens Windows™-skrivebordskonsoll; det finnes ingen låse- og kontrollfunksjonalitet i HP Classroom Manager for studenter.
5 HP Care-tjenester er valgfrie. Tjenestenivåer og svartider for HP Care-tjenester kan variere avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon.
HP-tjenester reguleres av de gjeldende HP-vilkår og -betingelser som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs
betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10

oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Kostnader til Internett-leverandører og ytterligere krav kan forekomme over tid, for oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
Dette systemet har Windows 7 Professional-programvare forhåndsinstallert, men har også lisens og medier for Windows 10 Pro-programvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du vil bytte Windows-versjon, må du
avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå tap av data.
3 Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av programmets arbeidsbelastning og
konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse.
4 For lagringsstasjoner, GB = 1 milliard byte. Den reelle kapasiteten etter formatering er mindre. Opptil 30 GB (for Windows 7 og 10) er reservert for programvare for systemgjenoppretting.
5 802.11 krever trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
6 Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner, og er ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellig fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter.
8 Miracast er en trådløs teknologi som PCen kan bruke til å projisere på skjermen til TVer, projektorer og overførende mediespillere som støtter også Miracast. Du kan bruke Miracast til å dele hva du gjør på PCen og presentere en lysbildefremvisning. For mer
informasjon: http://Windows.Microsoft.com/en-us/Windows-8/Project-Wireless-Screen-miracast
9 IP41-testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene.
10 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
11 HP Classroom Manager for lærere kreves, og selges separat, for kontroll og enhetslåsing fra lærerens skrivebordskonsoll med Windows; det finnes ingen låse- og kontrollfunksjonalitet i HP Classroom Manager for studenter. Kontroll og låsing av enheten styres
fra lærerens Windows-skrivebordskonsoll
12 ePrint krever Internett-forbindelse til en webaktivert HP-skriver. Krever en registrert HP ePrint-konto. Du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/businessmobileprinting.
13 HP Support Assistant krever Windows og Internett-tilgang.
14 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
15 Batteritiden i Windows 10 MM14 vil variere, avhengig av ulike faktorer, som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløs funksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Den maksimale batterikapasiteten vil normalt bli redusert over
tid og ved bruk. Se www.bapco.com for utfyllende informasjon.

Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er
fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal kunne tolkes som noen form for
tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren, og brukes av HP Inc. på lisens. For DTS-patenter, se http://patents.dts.com. Produsert på lisens fra DTS Licensing
Limited. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen er registrerte varemerker, og DTS Sound er et varemerke, for DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett. Intel, Core,
Pentium og Celeron er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land. ENERGY STAR er et registrert varemerke for det amerikanske Environmental Protection
Agency. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.
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