Taulukot

HP Chromebook 11 G5
Ohut ja kevyt kannettava tarjoaa poikkeuksellista lisäarvoa
Tue oppimista ja auta nostamaan
tuottavuus uudelle tasolle HP
Chromebook 11 -kannettavan avulla.
Edullinen yhteistyö kotona ja koulussa
ei ole koskaan ollut näin helppoa;
kiitos tästä kuuluu Intel®-suorittimille,
pitkälle akun kestolle ja lisävarusteena
saatavalle teräväpiirtoiselle
IPS-kosketusnäytölle.
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Suoritustehoa

● Hanki luotettava suorituskyky Intel® Celeron® -suorittimella2, joka käynnistää sovellukset nopeasti, mahdollistaa nopean verkon
selaamisen ja hallitsee tehokkaasti akun käyttöä.
● Luo vuorovaikutteinen oppimiskokemus lisävarusteena saatavalla, Corning® Gorilla® Glass NBT™ -lasista valmistetulla
IPS-kosketusnäytöllä.1 Tämä naarmuuntumaton näyttö kestää pyyhkäisyt ja napautukset, satunnaiset kolaukset tai sen, että
kannen väliin jää suljettaessa kynä.

Ohuempi ja kevyempi

● HP Chromebook 11 sopii hyvin luokkahuoneiden jaetuille pöydille. Vain 18,4 mm:n paksuinen ja 1,14 kg:n painoinen HP
Chromebook 11 on 10 % ohuempi ja 11 % kevyempi kuin edellinen versio.

Edistä oppimista yhteistyön avulla

● Yhteistyö on helppoa HP Chromebook 11 -kannettavan lisävarusteena saatavan IPS-kosketusnäytön1 ansiosta. Voit myös
optimoida Google Hangouts -palvelun ja videoyhteistyön äänenlaatua parantavalla melunsuodatuksella.

Ominaisuudet

● Pitkän, jopa 12,5 tunnin4 akunkeston ansiosta voit tehdä verkkohakuja, suoratoistaa sisältöjä ja chattailla koko päivän ajan ilman,
että akkua on ladattava välillä.
● Katsotpa oppitunteja tai teet yhteistyötä verkossa, virtaa säästeliäästi kuluttava LPDDR3-muisti takaa, että laite toimii
tehokkaasti ja akku kestää pitkään.
● Nopeus, vaivattomuus, suojaus ja helppo jakaminen ovat avainasemassa Chrome OS™ -käyttöjärjestelmässä. Vain vähän
huoltotoimia edellyttävä, erittäin hallittava alusta sisältää automaattiset ohjelmistopäivitykset ja virussuojauksen.
● Hallitse kymmeniä, satoja tai tuhansia HP Chromebook -tietokoneita vaivattomasti. Valinnaisen verkkopohjaisen
Chrome-hallintakonsolin1 avulla on helppo lisätä ja hallita käyttäjiä, laitteita ja sovelluksia koko HP Chromebook -laitekannan
tasolla.
● Vie oppiminen uuteen suuntaan tuhansien HP Chromebookille suunnattujen innovatiivisten opetussovellusten ja oppituntien
avulla. Nämä opetusalan asiantuntijoiden laatimat materiaalit voidaan jakaa hetkessä ja niitä on helppo hallita.3
● Perehdy jännittävään ja aina vain kasvavaan Chrome Web Store -kauppaan ja mukauta Chromebook oman näköiseksesi
verkkokaupan uusimmilla sovelluksilla, työkaluilla, laajennuksilla ja teemoilla.1
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HP Chromebook 11 G5
Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä Chrome OS™
Prosessorituoteperhe1

Intel® Celeron® -suoritin

Saatavilla olevat suorittimet1

Intel® Celeron® N3060 -suoritin (1,6–2,48 GHz, 2 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä) ja Intel HD 400 -näytönohjain

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muistin enimmäismäärä

Enintään 4 Gt:n LPDDR3-1600 SDRAM
Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus jopa 1 600 Mt/s. Tuki jopa 4 Gt:n järjestelmämuistille emolevyllä. Juotettu muisti.

Sisäinen tallennustila

16 Gt Enintään 32 Gt Emmc2

Pilvipalvelu

100 Gt:n Google Drive™ -tallennustila (2 vuoden käyttöoikeus)3

Näyttö

Lävistäjältään 29,46 cm:n (11,6 tuuman) heijastamaton SVA eDP WLED -teräväpiirtonäyttö (1 366 × 768); Lävistäjältään 29,46 cm:n (11,6 tuuman) ohut teräväpiirtoinen eDP UWVA
-kosketusnäyttö (1 366 × 768), jossa Corning® Gorilla® Glass NBT™5

Saatavilla olevat näytönohjaimet

Integroitu: Intel® HD 400 -näytönohjain

Ääni

HD-äänentoisto; Stereokaiuttimet5

Langattomat tekniikat

Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä4

Laajennuspaikat

1 digitaalinen, useita tallennusmuotoja tukeva muistikortinlukija
(tuki seuraaville: SD, SDHC ja SDXC (enintään UHS-104))

Portit ja liittimet

2 USB 3.0 -porttia; HDMI-liitin; Virtaliitin; kuuloke–mikrofoni-yhdistelmäliitäntä
(Molemmat USB-portit tukevat USB Boost -ominaisuutta)

Syöttölaite

Täysikokoinen, pintakuvioitu, musta näppäimistö, jossa erotellut näppäimet
Kuvantunnistuksella varustettu ClickPad-alusta, jossa on monikosketuseleet käytössä. Napautustunnistus on käytössä oletuksena.

Web-kamera

Teräväpiirtokamera5

Saatavilla olevat ohjelmistot

Chrome OS™ -oletussovellukset

Suojauksen hallinta

Paikka turvalukolle; Sisäinen TPM 1.2 -turvasiru; Kirjautuminen Google-käyttäjätunnuksilla

Virtalaitteet

45 W:n Smart-verkkolaite
Pitkäkestoinen, kaksikennoinen litiumionipolymeeriakku (43,7 Wh)
Jopa 12 tuntia 30 minuuttia7
(Akun käyttöikä vaihtelee määrityksen mukaan.)

Mitat

28,6×20,5×18,4 cm

Paino

Paino alkaen 1,14 kg (ei kosketusnäyttö); Paino alkaen 1,19 kg (kosketusnäyttö)
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (valinnaiset Care Pack -palvelut myydään erikseen), yhden vuoden rajoitettu takuu laitteen akulle.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP 65 W:n Smart
-verkkolaite

Hallitse kannettavasi sähkönkulutusta. HP:n uusi 65 watin Smart AC -sovitin säätää virrankulutusta ja tasaa sähköpiikit.
Se on suunniteltu vähentämään johdon kuormitusta, ja siinä on erityiskäyttöavain, joka tukee nykyisiä ja aiempia
HP-malleja. Näin se on täydellinen vaihto- tai varakappale kannettavan verkkolaitteelle.

Tuotenumero: H6Y89AA

HP:n ohut langaton
näppäimistö ja hiiri

Tehosta tuottavuutta ja ota kaikki irti työtilastasi tyylikkään ja pienikokoisen HP:n ohuen langattoman näppäimistön ja
hiiren avulla, jotka on suunniteltu täydentämään HP:n liiketoimintaan tarkoitettujen 2015-luokan tietokoneita.

Langaton HP Comfort Grip
-hiiri

Langattoman HP Comfort Grip -hiiren ominaisuuksiin kuuluvat 30 kuukauden pariston käyttöikä ja upean moderni
muotoilu, joka sopii saumattomasti HP:n yrityskannettavien oheen.

HP Slim -selkäreppu

HP Slim Ultrabook Backpack – tyylikäs, kestävä ja pienikokoinen messenger-laukku, joka on suunniteltu
Ultrabook™-kannettavalle.1 Tyylikkyyden ja toiminnallisuuden yhdistävä musta harmaaruutuinen tvillikangas suojaa
laitteesi ja täydentää ulkoasusi.

Tuotenumero: T6L04AA

Tuotenumero: H2L63AA

Tuotenumero: F3W16AA

HP:n 3 vuoden laitteistotuki
kannettaville tietokoneille
seuraavana arkipäivänä
paikan päällä

Kolmen vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi
seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: UQ992E
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Viestin alaviitteet
1 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.

2 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työnkulkujen ja laitteisto- ja

ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
3 Google Play for Education on valinnainen sovellus, joka edellyttää internet-yhteyttä.
4 Akun käyttöikä on testattu enintään 12 tuntia 30 minuuttia. 4 HP suoritti testit käyttämällä seuraavaa työkalua: Google Chrome OS power Load Test. Akun käyttöaika vaihtelee ja enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja
testeistä osoitteesta http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työnkulkujen ja laitteisto- ja

ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
2 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. eMMC-muistista 5,1 gigatavua on varattu/omistettu käyttöjärjestelmälle ja käyttöjärjestelmän osioille.
3 Tarjous liittyy vain tähän laitteeseen, ja tarjousta ei voi siirtää. Jos laite palautetaan, lisätallennustilan käyttöoikeus peruutetaan. Edellytyksenä on verkkoyhteys, joka ei sisälly toimitukseen. Tallennustilaa, hyvityksiä, tilausuusintaa, peruutuksia ja tilauksen
vanhenemista koskevaa lisätietoa on Googlen verkkosivustolla: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Tarvittava langaton tukiasema ja verkkopalvelu on hankittava erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
5 Teräväpiirtokuvan katselu edellyttää teräväpiirtomateriaalia.
7 HP suoritti testit käyttämällä seuraavaa työkalua: Google Chrome OS power_LoadTest. Akun käyttöaika vaihtelee, ja sen enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja testeistä osoitteesta
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.
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