Záznamový list

HP ProBook 11 EE G2
Pomôcka na vyučovanie a učenie sa
Vytvárajte kompozície, tvorte a
inšpirujte s odolným počítačom HP
ProBook 11 EE. Tento počítač je
stvorený pre študentov. Obsahuje
systém Windows 10 Pro a nástroje
balíka HP School Pack.
1

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

Vybavený pre výkon.

● Pracujte so študentami bez prerušení vďaka batérii s dlhou výdržou a výkonu 6. generácie procesorov Intel® Core™2.

Vytvorený pre študentov

● Nárazy a menšie poliatia kvapalinou nie sú pre tento prenosný a odolný notebook žiadny problém. Zosilnenú šasi chráni gumený
okraj a klávesnica so zariadením TouchPad je odolná voči poliatiu.

Jednoduché vzdelávanie

● Vďaka softvérovému balíku HP School Pack pre rozšírenie možností pre školy, sú učenie a spolupráca jednoduché.

Funkcie

● Chráňte sa pred súčasnými bezpečnostnými hrozbami a maximalizujte funkcie správy a produktivity pre školy so systémom
Windows 10 Pro.1
● Komunikujte cez webovú kameru HD so zvukom DTS Sound™, dvomi reproduktormi a mikrofónom s potlačením šumu.
● Študujte kdekoľvek a kedykoľvek vďaka bezproblémovému pripojeniu na internet.3
● Viaceré zosilnené porty nielen podporujú viacero periférnych zariadení, ale sú tiež zostavené tak, aby dlho vydržali.
● Nabíjacie kolísky, púzdra na prenášanie, náhradné batérie, bezpečnostné zámky a náhradné adaptéry prenosných počítačov
znamenajú jednoduchší život – a učenie – pre študentov aj učiteľov.
● Využívajte výhody zdrojov balíka HP School Pack – softvérového balíka, ktorý obsahuje adaptívne vzdelávacie platformy, nástroje
na správu triedy4, funkcie zabezpečenia, integrovanú podporu IT a ďalšie funkcie.
● Získajte jednoduchšiu technickú podporu s riešením Helpdesk dostupným v rámci služieb HP Care.5 Spoľahnite sa na cenovo
výhodné odborné služby, ktoré sú dostupné nepretržite a pokrývajú viaceré značky, zariadenia a operačné systémy.
● Spoločnosť HP vám pomáha šetriť váš čas a optimalizovať vaše zdroje cez odborné služby konfigurácií a nasadenia, ktoré vám
prinášajú rýchle, presné a globálne štandardizované IT riešenia.
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Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
Windows 7 Professional 64 (k dispozícii prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 10 Pro 64)2
FreeDOS

Skupina procesora3

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

Dostupné procesory3

Intel® Core™ i3-6100U s grafikou Intel HD Graphics 520 (2,3 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Pentium® 4405U s grafikou Intel HD Graphics 510 (2,1 GHz,
vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá); Intel® Celeron® 3855U s grafikou Intel HD Graphics 510 (1,6 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 4 GB DDR4-2133 SDRAM
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu údajov až 2 133 MT/s

Pamäťové sloty

1 SODIMM

Vnútorná pamäť

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

Obrazovka

Plochý dotykový displej HD SVA WLED s uhlopriečkou 29,46 cm (11,6") (1366 x 768); Antireflexný plochý displej HD SVA WLED s uhlopriečkou 29,46 cm (11,6") a rozlíšením (1366 x
768)10

Dostupná grafická karta

Integrovaný: Intel® HD Graphics 520; Intel® HD Graphics 510
(Typ integrovanej grafickej karty závisí od typu procesora)

Zvuk

DTS Sound™; Duálne stereofónne reproduktory; Jeden digitálny mikrofón s potlačením ozveny a šumu

Bezdrôtové technológie

Kombinované dvojpásmové pripojenie Intel® Wireless-AC 8260 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi a Bluetooth® 4.25,6,8
(Kompatibilné so zariadeniami s certifikáciou Miracast.)

Možnosti komunikácie

Integrované sieťové pripojenie 10/100/1 000 GbE

Rozširujúce sloty

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

Porty a konektory

3x USB 3.0; 1x HDMI; 1x kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón; 1 konektor napájania; 1 port RJ-45; 1 port VGA

Vstupná jednotka

Vodeodolná klávesnica plnej veľkosti s klávesmi v štýle island odolnými proti vybratiu (vodeodolnosť bola testovaná podľa normy IP41)9
Touchpad s vypínačom, predvolene povoleným ťukaním, podporou gest viacerými prstami, rolovaním dvoma prstami, zväčšovaním a zmenšovaním rozťahovaním a sťahovaním
prstov a funkciou potiahnutím od okraja

Webová kamera

kamera HP TrueVision HD10

Dostupný softvér

HP School Pack (zahŕňa aplikáciu HP Classroom Manager, aplikáciu HP Adaptive Learning vytvorenú spoločnosťou Fishtree, Corinth Classroom, Classlink, HP Touchpoint Manager a
ďalšie aplikácie); HP ePrint; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; Úplný zoznam predinštalovaného softvéru nájdete v dokumente so stručnými špecifikáciami
pre tento produkt.11,12,13

Správa zabezpečenia

TPM 1.2; otvor pre bezpečnostný zámok

Napájanie

45 W sieťový adaptér Smart
3-článková, 36 Wh, lítiovo-iónová batéria
3-článková lítiovo-iónová batéria, 36 Wh: až 9 hodín a 45 minút

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 1,58 kg
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Okolitý

Nízky obsah halogenidov14

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

k dispozícii konfigurácie s certifikáciou ENERGY STAR®

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.

Plecniak HP Slim Ultrabook

Ruksak pre Ultrabook HP—štýlová, trvanlivá a kompaktná taška na plece, vyrobená pre váš Ultrabook™.1 Čierna keperová
tkanina, podčiarknutá sivým plédom spája vzhľad a funkčnosť a pomáha chrániť váš hardvér, pričom má elegantný
zovňajšok.

Číslo produktu: F2B56AA

Číslo produktu: F3W16AA

Ultratenký lankový zámok
HP

Zabezpečte svoj laptop HP Ultrabook™ alebo iný prenosný počítač rýchlo a jednoducho pomocou ultratenkého lankového
zámku HP.

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.

Tenká klávesnica a myš HP
USB

Pracujte inteligentne a maximalizujte svoj pracovný priestor so štýlovou tenkou klávesnicou a myšou HP USB, ktoré sú
navrhnuté tak, aby dopĺňali počítače HP Business z roku 2015.

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: UK703E

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

Číslo produktu: H4D73AA

Číslo produktu: H6Y88AA

Číslo produktu: T6T83AA
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Poznámky v krátkych správach
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách operačného systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo

aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte
lokalitu http://www.microsoft.com.
2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného
zaťaženia aplikácie a od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
3 802.11 je voliteľná funkcia. Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a prístup na internet. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
4 Vyžaduje sa aplikácia HP Classroom Manager for Teachers na ovládanie a zamykanie zariadení z konzoly v učiteľskom počítači so systémom Windows; aplikácia HP Classroom Manager for Students neobsahuje žiadne funkcie zamykania a ovládania.
5 Služby HP Care sú voliteľné. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa
vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Zákazník môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú žiadnym
spôsobom ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe produktu HP.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách operačného systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo

aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte
lokalitu http://www.microsoft.com.
2 Tento systém má predinštalovaný softvér Windows 7 Professional a dodáva sa tiež s licenciou a médiami na softvér Windows 10 Pro. Nie je možné používať viac verzií systému Windows súčasne. Prechod medzi verziami si vyžiada odinštalovanie jednej verzie a
nainštalovanie druhej. Pred odinštalovaním a nainštalovaním operačných systémov je potrebné vytvoriť zálohu všetkých údajov (súborov, fotografií atď.), aby ste predišli ich strate.
3 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného
zaťaženia aplikácie a od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
4 V prípade úložných zariadení platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až 30 GB (v prípade systémov Windows 7 a 10) je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
5 Bezdrôtové pripojenie 802.11 vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a službu pripojenia na internet. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
6 Parametre pre bezdrôtovú sieť 802.11ac sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa konečné parametre budú odlišovať od orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť prenosného počítača komunikovať s inými zariadeniami v bezdrôtovej sieti
802.11ac.
8 Miracast je bezdrôtová technológia, ktorú môže počítač používať na projekciu obrazovky na televízory, projektory a prehrávače mediálnych prúdov, ktoré tiež podporujú technológiu Miracast. Technológiu Miracast môžete používať na zdieľanie svojej aktuálnej
práce v počítači a na prezentovanie prezentácie. Ďalšie informácie: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
9 Výsledky testovania IP41 nie sú zárukou budúceho výkonu v daných testovacích podmienkach.
10 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.
11 Vyžaduje sa samostatne predávaná aplikácia HP Classroom Manager for Teachers na ovládanie a zamykanie zariadení z konzoly v učiteľskom počítači so systémom Windows; aplikácia HP Classroom Manager for Students neobsahuje žiadne funkcie zamykania a
ovládania. Ovládanie a zamykanie zariadení prebieha z konzoly v učiteľskom počítači so systémom Windows
12 Služba ePrint vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP s webovým rozhraním. Vyžaduje sa registrácia konta HP ePrint. Zoznam vhodných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
13 Aplikácia HP Support Assistant vyžaduje systém Windows a prístup na internet.
14 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nemajú nízky obsah halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia mať nízky obsah halogenidov.
15 Výdrž batérie MM14 so systémom Windows 10 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa
časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.

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
© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na
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tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechané informácie v tomto
dokumente.
Bluetooth je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť HP ju používa na základe licencie. Patenty DTS nájdete na stránke http://patents.dts.com. Vyrobené
na základe licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol a spoločné zobrazenie textu DTS a symbolu sú registrované ochranné známky a DTS Sound je
ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené. Intel, Core, Pentium a Celeron sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a
ďalších krajinách. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka Úradu pre ochranu životného prostredia v USA. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom
príslušných vlastníkov.
4AA6-3442SKE, február 2016

