Specifikace

Počítač HP Chromebook 11 G5
Vynikající hodnota v tenkém a lehkém notebooku
Inspirujte se při učení a posuňte
produktivitu na vyšší úroveň s
počítačem HP Chromebook 11.
Cenově dostupný pomocník pro plnění
školních a pracovních úkolů s
procesory Intel®, baterií s dlouhou
životností a volitelným dotykovým
panelem IPS s rozlišením HD.
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Výpočetní výkon

● Získejte osvědčený výpočetní výkon s procesorem Intel® Celeron®2, který rychle spouští aplikace, umožňuje rychlé prohlížení
webových stránek a efektivně řídí životnost baterie.
● Používejte interaktivní výukové metody s volitelnou dotykovou obrazovkou IPS krytou sklem Corning® Gorilla® NBT™.1 Tato
obrazovka odolná proti poškrábání zvládne potahování a klepání prsty, náhodné nárazy nebo nechtěné zavření krytu pouzdra s
perem na obrazovce.

Tenčí a lehčí

● HP Chromebook 11 je vhodný i pro společné plnění úkolů ve školních lavicích. HP Chromebook 11 je nyní o 10 % tenčí a o 11 %
lehčí než předchozí verze, neboť má tloušťku 18,4 mm a hmotnost 2,51 lb (1,14 kg).

Inspirativní učení pomocí spolupráce

● Počítač HP Chromebook 11 nabízí volitelný dotykový panel IPS1, optimální součinnost aplikace Google Hangouts a prohlížení
videa s funkcí potlačením šumu, abyste mohli poslouchat čistý zvuk a snadno sledovat zobrazený obsah s ostatními.

Funkce

● Baterie s životností až 12 hodin a 30 minut4 vám umožní vyhledávat důležité informace, streamovat obsah a chatovat v každé
vyučovací hodině bez nutnosti dobíjení.
● Sledujte výukové lekce nebo efektivně spolupracujte online s pamětí LPDDR3, která poskytuje vysoký výkon a dlouhou životnost
baterie při nízké spotřebě energie.
● Rychlost, jednoduchost, zabezpečení a snadné sdílení jsou hlavními přednostmi operačního systému Chrome OS™, který
představuje platformu s propracovanou správou, automatickými aktualizacemi softwaru a vestavěnou antivirovou ochranou.
● Snadno spravujte desítky, stovky nebo dokonce tisíce počítačů HP Chromebook. Volitelná webová konzole pro správu systému
Chrome1 umožňuje rychlou správu a kontrolu uživatelů, zařízení a aplikací v celé flotile počítačů HP Chromebook.
● Pojměte učení moderním způsobem na počítači HP Chromebook s tisíci inovativními aplikacemi pro vzdělávání a prakticky
ověřeným obsahem pro vyučovací hodiny, s možností okamžitého sdílení a upravování.3
● Ponořte se do vzrušujícího a neustále se rozšiřujícího světa webového obchodu Chrome a přizpůsobte si svůj počítač
Chromebook pomocí nejnovějších aplikací, nástrojů, rozšíření a motivů.1
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Počítač HP Chromebook 11 G5
Tabulka s technickými údaji

Dostupný operační systém

Systém Chrome OS™

Rodina procesorů1

Procesor Intel® Celeron®

Dostupné procesory1

Procesor Intel® Celeron® N3060 s grafickou kartou Intel HD 400 (1,6 GHz, max. 2,48 GHz, 2 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Čipová sada integrovaná s procesorem

Maximální paměť

Max. Paměť 4 GB LPDDR3-1600 SDRAM
Poznámka ke standardní paměti: Rychlost přenosu dat až 1 600 MT/s. Podpora až 4 GB maximální integrované systémové paměti. Pájený paměťový modul.

Interní paměť

16 GB Max. 32 GB eMMC2

Cloudová služba

100 GB na Google Drive™ (dvouleté předplatné je součástí dodávky)3

Monitor

29,46cm (11,6") displej SVA eDP WLED s rozlišením HD (1 366 x 768) a antireflexní úpravou; 29,46cm (11,6") tenký dotykový displej eDP UWVA s rozlišením HD (1 366 x 768) a
sklem Corning® Gorilla® NBT™5

Dostupná grafika

Integrováno: Grafická karta Intel® HD 400

Zvuk

Zvuk HD; Duální reproduktory5

Bezdrátové technologie

Kombinovaný bezdrátový dvoupásmový adaptér Intel® 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi a Bluetooth® 4.24

Rozšiřující sloty

1 víceformátová čtečka digitálních karet
(podporuje karty SD, SDHC, SDXC až UHS-104)

Porty a konektory

2 porty USB 3.0; 1 port HDMI; 1 napájecí konektor (AC); 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
(Oba porty USB podporují funkci USB Boost)

Vstupní zařízení

Plnohodnotná ostrůvková klávesnice, texturovaná černá
Clickpad s obrazovým senzorem a podporou vícedotykových gest. Ve výchozím nastavení je aktivováno ovládání klepnutím.

Web kamera

HD kamera5

Dostupný software

Výchozí aplikace systému Chrome OS™

Správa zabezpečení

Zásuvka pro bezpečnostní zámek; Vestavěný bezpečnostní čip TPM 1.2; Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů Google

Napájení

Napájecí adaptér Smart 45 W (AC)
2článková Li-ion polymerová s dlouhou životností (43,7 Wh)
Až 12 hodin a 30 minut7
(Životnost baterie se liší v závislosti na konfiguraci.)

Rozměry

28,6 x 20,5 x 18,4 cm

Hmotnost

Základní hmotnost 1,14 kg (bez dotykové obrazovky); Základní hmotnost 1,19 kg (s dotykovou obrazovkou)
(Hmotnost je závislá na konfiguraci.)

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace 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)
Síťový inteligentní adaptér
HP 65 W

Připojte ke svému notebooku řízený tok elektrického napájení. Nový napájecí adaptér HP Smart AC 65 W reguluje napájení
a koriguje elektrické rázy. Snižuje napětí kabelů a obsahuje speciální hardwarový klíč podporující současné i dřívější
modely HP. Je tak perfektní náhradou vašeho stávajícího napájecího adaptéru, nebo jej lze použít jako záložní napájecí
adaptér.

Číslo produktu: H6Y89AA

Bezdrátová klávesnice a myš
HP Slim

Zvyšte svou produktivitu a maximálně využijte pracovní prostor se stylovou a kompaktní bezdrátovou klávesnicí a myší
HP Slim, které byly navrženy jako doplněk firemních počítačů HP modelové řady 2015.

Bezdrátová myš HP Comfort
Grip

Bezdrátová myš HP Comfort Grip má baterii s životností 30 měsíců a robustní, moderní design, který perfektně ladí s
notebooky řady HP Business.

Batoh HP Slim

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: T6L04AA

Číslo produktu: H2L63AA

Číslo produktu: F3W16AA

3 roky hardwarové podpory
HP následující pracovní den v
místě instalace pro
notebooky

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: UQ992E
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Poznámky pod čarou se zprávami
1 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.

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 Google Play pro vzdělávání je volitelná aplikace, která vyžaduje internetové připojení.
4 Životnost baterie při testování dosáhla 12 hodin a 30 minut. Zátěžové testování bylo provedeno společností HP při použití operačního systému Google Chrome OS. Životnost baterie se liší a maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně
klesá. Podrobnosti o testování naleznete na stránce http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Technické specifikace zřeknutí
1 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.
2 V případě pevných disků: 1 GB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. 5,1 GB na jednotce eMMC je vyhrazeno/přiděleno pro operační systém a jeho oddíly.
3 Tato nabídka je vázána na toto zařízení a je nepřenosná. Pokud toto zařízení vrátíte, dodatečná úložná kapacita zanikne. Je vyžadováno připojení k internetu, které není součástí dodávky. Další informace o náhradě, obnovení, zrušení a vypršení platnosti úložné
služby najdete na webové stránce Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Je zapotřebí bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu, které je třeba zajistit samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezena.
5 K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD).
7 Testování bylo provedeno společností HP při použití operačního systému Google Chrome OS. Životnost baterie se liší a maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Podrobnosti o testování naleznete na stránce
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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