Φύλλο δεδομένων

HP Chromebook 11 G5
Ένας λεπτός και ελαφρύς φορητός υπολογιστής υψηλής αξίας
Εμπνεύστε τη μάθηση και βοηθήστε
στην αύξηση της παραγωγικότητας
με τον HP Chromebook 11. Η προσιτή
δυνατότητα συνεργασίας στο σχολείο
και στη δουλειά είναι πιο εύκολη από
ποτέ χάρη στους επεξεργαστές Intel®,
την μπαταρία μεγάλης διάρκειας και
την προαιρετική οθόνη αφής IPS HD.
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Επεξεργαστική ισχύς

● Εξασφαλίστε αξιόπιστη επεξεργαστική ισχύ με έναν επεξεργαστή Intel® Celeron®2 που εκκινεί γρήγορα τις εφαρμογές, παρέχει
γρήγορη περιήγηση στο web και διαχειρίζεται αποτελεσματικά την ισχύ της μπαταρίας.
● Δημιουργήστε μια διαδραστική εμπειρία εκμάθησης με μια προαιρετική οθόνη αφής Corning® Gorilla® Glass NBT™ IPS.1 Αυτή η
ανθεκτική στα γδαρσίματα οθόνη μπορεί να χειριστεί κινήμσεις περάσματος και πατήματος, χτυπήματα ή ακούσιο κλείσιμο του
καλύμματος σε ένα μολύβι.

Λεπτότερος και ελαφρύτερος

● Ο HP Chromebook 11 είναι κατάλληλος για κοινόχρηστους χώρους διδασκαλίας. Με πάχος 18,4 mm και βάρος 2,51 λίβρες, ο
HP Chromebook 11 είναι πλέον 10% λεπτότερος και 11% ελαφρύτερος από την προηγούμενη έκδοση.

Εμπνεύστε τη μάθηση μέσω της συνεργασίας

● Συνεργαστείτε εύκολα στον HP Chromebook 11 με μια προαιρετική οθόνη αφής IPS.1 Βελτιστοποιήστε τη συνεργασία με το
Google Hangouts και το βίντεο με καταστολή θορύβου για καλύτερη καθαρότητα ήχου.

Χαρακτηριστικά

● Με την μπαταρία διάρκειας έως 12,5 ωρών4, μπορείτε να πραγματοποιείτε αναζήτηση, ροή δεδομένων και online συνομιλίες
σε κάθε μάθημα, χωρίς επαναφόρτιση.
● Παρακολουθήστε μαθήματα ή συνεργαστείτε online αποτελεσματικά με τη μνήμη LPDDR3 που παρέχει γρήγορη απόδοση,
μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
● Η ταχύτητα, η απλότητα, η ασφάλεια και η εύκολη κοινή χρήση αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του Chrome OS™, μιας
πλατφόρμας με χαμηλές ανάγκες συντήρησης και εύκολη διαχείριση με αυτοματοποιημένη ενημέρωση λογισμικού και
προστασία από τους ιούς.
● Διαχειριστείτε εύκολα δεκάδες, εκατοντάδες, ακόμα και χιλιάδες HP Chromebook. Η προαιρετική κονσόλα διαχείρισης Chrome
μέσω web1 διευκολύνει την υλοποίηση και τον έλεγχο χρηστών, συσκευών και εφαρμογών σε πολλούς υπολογιστές HP
Chromebook.
● Διευρύνετε τους ορίζοντες της μάθησης με χιλιάδες επιλογές καινοτόμων εφαρμογών εκπαίδευσης και μαθημάτων για HP
Chromebook, που έχουν εγκριθεί από εκπαιδευτικούς, είναι άμεσα διαθέσιμα σε όλους και εύκολα στη διαχείριση.3
● Απολαύστε τον συναρπαστικό και συνεχώς επεκτεινόμενο κόσμο του Chrome Web Store και προσαρμόστε το Chromebook σας
με τις πιο πρόσφατες εφαρμογές, εργαλεία, επεκτάσεις και θέματα.1
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HP Chromebook 11 G5
Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα

Chrome OS™

Οικογένεια επεξεργαστή1

Επεξεργαστής Intel® Celeron®

Διαθέσιμοι επεξεργαστές1

Intel® Celeron® N3060 με γραφικά Intel HD 400 (1,6 GHz, έως 2,48 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες)

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη

Έως 4 GB LPDDR3-1600 SDRAM
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1.600 MT/s. Υποστηρίζει έως 4 GB ενσωματωμένη μνήμη συστήματος. Κολλημένη μνήμη.

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

16 GB Έως 32 GB eMMC2

Υπηρεσίες cloud

100 GB Google Drive™ (περιλαμβάνεται συνδρομή 2 ετών)3

Οθόνη

Αντιθαμβωτική οθόνη HD SVA eDP WLED 29,46 cm (11,6'') (1.366 x 768), Λεπτή οθόνη αφής HD eDP UWVA 29,46 cm (11,6") (1.366 x 768) με Corning® Gorilla® Glass NBT™5

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα: Γραφικά Intel® HD 400

Ήχος

Ήχος HD, δύο ηχεία5

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi και Bluetooth® 4.24

Υποδοχές επέκτασης

1 συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων πολλών μορφών
(υποστηρίζει SD, SDHC, SDXC έως UHS-104)

Θύρες και υποδοχές

2 USB 3.0, 1 HDMI, 1 υποδοχή τροφοδοσίας AC 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου
(Και οι δύο θύρες USB υποστηρίζουν USB boost)

Συσκευή εισόδου

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους τύπου island μαύρου χρώματος με ειδική υφή
Clickpad με αισθητήρα εικόνας, δυνατότητα πολλαπλών κινήσεων αφής. Τα πατήματα είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή.

Webcam

Κάμερα HD5

Διαθέσιμο λογισμικό

Προεπιλεγμένες εφαρμογές Chrome OS™

Διαχείριση ασφάλειας

Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας, ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 1.2, σύνδεση με τα διαπιστευτήρια Google

Τροφοδοσία Ισχύος

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W
Πολυμερών ιόντων λιθίου 2 στοιχείων, 43,7 Wh, μεγάλης διάρκειας
Έως 12 ώρες και 30 λεπτά7
(Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Διαστάσεις

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

Βάρος

Από 1,14 kg (χωρίς υποστήριξη αφής). Από 1,19 kg (με υποστήριξη αφής)
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (διατίθενται προαιρετικά υπηρεσίες Care Pack που πωλούνται ξεχωριστά). Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

Φύλλο δεδομένων

HP Chromebook 11 G5
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Έξυπνο τροφοδοτικό AC HP,
65 W

Τροφοδοτήστε ελεγχόμενα τον φορητό υπολογιστή σας. Το νέο έξυπνο τροφοδοτικό AC 65 W της HP ρυθμίζει την ισχύ
και αντισταθμίζει την απότομη άνοδο του ρεύματος, έχει σχεδιαστεί να αποτρέπει την παραμόρφωση του καλωδίου
και περιλαμβάνει ένα ειδικό dongle για την υποστήριξη των τρεχόντων και των προηγούμενων μοντέλων HP – ιδανικό
για την αντικατάσταση του τροφοδοτικό του φορητού υπολογιστή σας ή για εφεδρική χρήση.

Αριθμός προϊόντος: H6Y89AA

Ασύρματο λεπτό
πληκτρολόγιο και ποντίκι
HP

Ενισχύστε την παραγωγικότητα και μεγιστοποιήστε το χώρο εργασίας σας με το κομψό και συμπαγές ασύρματο λεπτό
πληκτρολόγιο και ποντίκι της HP, που έχουν σχεδιαστεί να συμπληρώνουν τους επαγγελματικούς υπολογιστές HP
κλάσης 2015.

Ασύρματο ποντίκι HP
Comfort Grip

Το ασύρματο ποντίκι HP Comfort Grip διαθέτει μπαταρία διάρκειας 30 μηνών και εντυπωσιακή, μοντέρνα σχεδίαση που
ταιριάζει άψογα με τους επαγγελματικούς φορητούς υπολογιστές της HP.

Σακίδιο HP Slim

Το σακίδιο HP Slim Ultrabook Backpack αποτελεί μια κομψή, ανθεκτική τσάντα ταχυδρόμου μικρού μεγέθους,
σχεδιασμένη για το Ultrabook™.1 Το μαύρο ύφασμα με διαγώνιο μοτίβο τονισμένο με γκρι καρό συνδυάζει εμφάνιση
και λειτουργικότητα για να προστατεύει τον εξοπλισμό σας και να σας προσφέρει εκλεπτυσμένη εμφάνιση.

Αριθμός προϊόντος: T6L04AA

Αριθμός προϊόντος: H2L63AA

Αριθμός προϊόντος: F3W16AA

Επιτόπια υποστήριξη HP για
3 έτη με απόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα για
φορητό υπολογιστή

Υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για
3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: UQ992E
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.

2 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του

ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
3 Το Google Play for Education είναι προαιρετική εφαρμογή και απαιτεί σύνδεση στο Internet.
4 Η διάρκεια της μπαταρίας έχει δοκιμαστεί έως 12 ώρες και 30 λεπτά. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε από την HP με χρήση της δοκιμής Google Chrome OS power Load Test. Η διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει και η μέγιστη χωρητικότητά της μειώνεται
φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Για τις λεπτομέρειες της δοκιμής, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του

ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
2 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. 5,1 GB του eMMC χρησιμοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα και τα διαμερίσματά του.
3 Η προσφορά αφορά αυτή τη συσκευή και δεν μεταφέρεται. Εάν η συσκευή επιστραφεί, ανακαλείται ο επιπλέον χώρος αποθήκευσης. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet που δεν περιλαμβάνεται. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή, την
ανανέωση και την ακύρωση του προγράμματος αποθήκευσης θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που δεν περιλαμβάνονται. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
5 Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας, απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας.
7 Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε από την HP με χρήση του Google Chrome OS power_LoadTest. Η διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει και η μέγιστη χωρητικότητά της μειώνεται φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Για τις λεπτομέρειες της δοκιμής, ανατρέξτε
στη διεύθυνση http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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