גיליון נתונים

HP Chromebook 11 G5
תמורה יוצאת מן הכלל במחשב נייד דק וקליל
עודד את תהליך הלמידה ושפר את
הפרודוקטיביות לרמה הבאה עם מחשב HP
 .Chromebook 11שיתוף פעולה במחיר
שהינו בהישג יד ,בבית הספר ובעבודה,
מעולם לא היה קל יותר עם מעבדי ®,Intel
חיי סוללה ארוכים ולוח מגע  IPSאופציונלי
בחדות גבוהה.
1

עוצמת עיבוד

● קבל עוצמת עיבוד מהימנה ממעבד ® 2Intel® Celeronשמפעיל במהירות אפליקציות ,מאפשר גלישה מהירה באינטרנט ומנהל ביעילות את מתח
הסוללה.
● צור חוויית לימוד אינטראקטיבית באמצעות מסך מגע  IPSאופציונלי מסוג ™ 1.Corning® Gorilla® Glass NBTזהו מסך עמיד בפני שריטות התומך
בפעולות החלקה והקשה ,עמיד בפני חבטות לא מכוונות או סגירת מכסה על עיפרון בטעות.

דק וקל יותר

●  HP Chromebook 11מותאם היטב לעבודה בשטח שולחן משותף בכיתת לימוד .בעובי  18.4מ"מ ובמשקל  2.51ליברות בלבדHP Chromebook ,
 11זמין כעת בעיצוב דק יותר ב 10%-ובמשקל קטן יותר ב 11%-מהגרסה הקודמת.

עידוד תהליך הלמידה באמצעות שיתוף פעולה

● שתף פעולה בקלות ב HP Chromebook 11-עם לוח מגע  IPSאופציונלי 1,מטב את  Google Hangoutsואת שיתוף הפעולה בווידאו עם הפחתת
רעשים לשיפור בהירות השמע.

כולל
●
●
●
●
●
●

עם חיי סוללה ארוכים של עד  12שעות ו -30דקות ,4ניתן לחפש ,להזרים ולנהל שיחות צ'אט לאורך כל השיעור ללא צורך בטעינה מחדש.
צפה בשיעורים או שתף פעולה באינטרנט ביעילות בעזרת זיכרון  ,LPDDR3המספק ביצועים מהירים וחיי סוללה ארוכים עם צריכת חשמל נמוכה.
מהירות ,פשטות ,אבטחה ושיתוף קל הם מאפייניה העיקריים של ™ ,Chrome OSפלטפורמה בעלת יכולת ניהול גבוהה הדורשת תחזוקה מועטה עם
עדכוני תוכנה אוטומטיים והגנה מפני וירוסים.
נהל  100 ,10ואפילו  1,000מחשבי  HP Chromebookבקלות .מסוף ניהול  1Chromeהאופציונלי ,מבוסס האינטרנט ,מקל עליך את הפריסה
והשליטה על משתמשים ,התקנים ואפליקציות בצי של מחשבי .Chromebook
קח את חוויית הלימוד לכיוונים חדשים עם אלפי אפשרויות עבור אפליקציות חדשניות למגזר החינוך ותוכן הנלמד בכיתה עבור מחשבי HP
 ,Chromebookנבדק על-ידי מחנכים ,ניתן לשיתוף באופן מיידי וקל לניהול3.
צלול לתוך העולם המרתק וההולך וגדל שמציעה חנות האינטרנט של  Chromeוהתאם אישית את מחשב  Chromebookשלך עם היישומים ,הכלים,
ההרחבות וערכות הנושא העדכניים ביותר1.
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HP Chromebook 11 G5
טבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

™Chrome OS

מעבדים זמינים1

מעבד  Intel® Celeron® N3060עם כרטיס גרפי  ,1.6 GHz) Intel HD Graphics 400עד  ,2.48 GHzמטמון של  2 ,2 MBליבות(

משפחת מעבדים1

ערכת שבבים
זיכרון מרבי

מעבד ®Intel® Celeron

מערך שבבים משולב במעבד

עד זיכרון  LPDDR3-1600 SDRAMשל 4 GB
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד  1600מיליון העברות לשנייה .תמיכה בזיכרון מערכת על-גבי הלוח של עד  .4 GBזיכרון מולחם.

אחסון פנימי

 16 GBעד 32 GB eMMC2

תצוגה

מסך  HD SVA eDP WLEDבגודל  29.46ס"מ ) 11.6אינץ'( באלכסון עם ציפוי נגד בוהק ) ;(1366 x 768מסך מגע דק  HD eDP UWVAבאלכסון בגודל  29.46ס"מ ) 11.6אינץ'( ) (1366 x 768עם ™®Corning
Gorilla® Glass NBT5

שירות ענן

™ Google Driveשל ) 100 GBכולל מנוי למשך

שנתיים(3

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 400

טכנולוגיות אלחוט

 Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFiוBluetooth® 4.2-

יציאות ומחברים

 2יציאות  ;USB 3.0יציאת  ;HDMIמחבר מתח  ;ACשקע משולב לאוזניות/מיקרופון
)שתי יציאות ה USB-תומכות ב(USB Boost-

מצלמת אינטרנט

מצלמת HD5

ניהול אבטחה

חריץ למנעול אבטחה; שבב אבטחה משובץ  ;TPM 1.2כניסה עם האישורים שלך בGoogle-

שמע

חריצי הרחבה

התקן קלט

תוכנות זמינות
מתח

שמע בחדות גבוהה; רמקולים

קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים במגוון תבניות
)תומך ב SDXC ,SDHC ,SD-עד (UHS-104

האפליקציות של ™ Chrome OSהמוגדרות כברירת מחדל

מתאם  ACחכם של  45וואט
סוללת פולימר ליתיום-יון בעלת חיים ארוכים עם  2תאים43.7 Wh ,
עד  12שעות ו 30-דקות7
)משך חיי הסוללה משתנה בהתאם לתצורה(.

ממדים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

מאושר ENERGY STAR® 5.0

אחריות

משולב4

מקלדת בגודל מלא ,מחוספסת ,עם ריווח גדול בין המקשים ,בצבע שחור
משטח לחיצה עם חיישן תמונה ותמיכה במחוות  .Multi-Toucהקשות מופעלת כברירת מחדל.

 28.6 x 20.5 x 18.4ס"מ

משקל

כפולים5

משקל התחלתי של  1.14ק"ג )ללא אפשרויות מגע(; משקל התחלתי של  1.19ק"ג )עם אפשרויות מגע(
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.
אחריות מוגבלת למשך שנה )חבילות  Care Packאופציונליות זמינות לרכישה בנפרד( ,אחריות מוגבלת למשך שנה על הסוללה הראשית
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HP Chromebook 11 G5
אביזרים ושירותים )לא כלול(
מתאם HP 65W Smart AC
Adapter

הזן את המחשב הנייד שברשותך במנות מבוקרות של חשמל .מתאם ה AC-החכם החדש של ,HPשל  ,65Wמווסת את החשמל ומסיט נפילות
מתח ,מתוכנן לצמצם את מתיחת הכבל ,וכולל פלאג מיוחד לתמיכה בדגמים קיימים וקודמים של  – HPמושלם להחלפת מתאם המתח של
המחשב הנייד שלך או כגיבוי נדרש.

מקלדת ועכבר אלחוטיים ודקים
של HP

הגבר את הפרודוקטיביות והגדל את שטח העבודה הפנוי שלך בעזרת המקלדת והעכבר הדקים והמסוגננים של  ,HPשתוכננו כהשלמה
למחשבים העסקיים של  HPמדגמי .2015

עכבר HP Comfort Grip
Wireless Mouse

העכבר האלחוטי  HP Comfort Grip Wireless Mouseכולל חיי סוללה של  30חודשים ועיצוב נועז ומודרני המשתלב בצורה חלקה עם
מחשבים ניידים עסקיים של .HP

תיק גב עבור HP Slim

תיק הגב ל—HP Slim Ultrabook-תיק נשיאה מסוגנן ,עמיד וקומפקטי זה תוכנן עבור מחשב ה Ultrabook™ -שלך 1.אריג בד שחור מודגש
בדוגמת משבצות אפורות משלב צורה ופונקציונליות כדי לסייע להגן על החומרה שלך ולספק לך מראה אופנתי.

מספר מוצרH6Y89AA :

מספר מוצרT6L04AA :

מספר מוצרH2L63AA :

מספר מוצרF3W16AA :
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HP Chromebook 11 G5
הערות שוליים להעברת הודעות
 1נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
] Multi-Core [2מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד לביצועים
גבוהים יותר.
 Google Play 3למגזר החינוך היא אפליקציה אופציונלית שדורשת חיבור לאינטרנט.
 4משך חיי הסוללה נבדק במשך עד  12שעות ו -30דקות .הבדיקה בוצעה על-ידי  HPבאמצעות בדיקת טעינת מתח של  .Google Chromeאורך חיי הסוללה ישתנה והקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .לקבלת פרטי הבדיקה ,בקר בכתובת
.http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים
] Multi-Core [1מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד לביצועים
גבוהים יותר.
 2עבור כוננים קשיחים 1 = GB ,מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר 5.1GB .מתוך ה eMMC-הם ייעודיים/מוקצים למערכת ההפעלה ולמחיצות מערכת ההפעלה.
 3הצעה זו קשורה להתקן זה והיא אינה ניתנת להעברה .אם התקן זה יוחזר ,האחסון הנוסף יבוטל .גישה לאינטרנט נדרשת ואינה כלולה .מידע נוסף על החזרים כספיים ,חידושים ,ביטולים ותפוגה של תוכנית האחסון מופיע באתר האינטרנט של Google:
https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
 4דרושים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט ,שאינם כלולים .זמינותן של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
] [5דרוש תוכן בחדות גבוהה להצגת תמונות בחדות גבוהה.
 7הבדיקה בוצעה על-ידי  HPבאמצעות  power_LoadTestשל  .Google Chrome OSאורך חיי הסוללה ישתנה והקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .לקבלת פרטי הבדיקה ,בקר בכתובת .http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing
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