Dataark

HP Chromebook 11 G5
Fremragende verdi i en tynn og lett bærbar PC
Inspirer til læring og bidra til å løfte
produktiviteten til neste nivå med HP
Chromebook 11. Rimelig samarbeid
på skole og arbeid har aldri vært
enklere med Intel®-prosessorer, lang
batteritid og et valgfritt HD
IPS-berøringspanel.
1

Behandlingskraft

● Få pålitelig behandlingskraft fra en Intel® Celeron®-prosessor2 som raskt starter apper, muliggjør rask surfing og effektivt
håndterer batteristrøm.
● Lag en interaktiv læringsopplevelse med en valgfri Corning® Gorilla® Glass NBT™ IPS-berøringsskjerm. 1 Denne ripebestandige
skjermen kan håndtere sveiping og trykking, støt, eller at man ved et uhell lukker lokket på en blyant.

Tynnere og lettere

● HP Chromebook 11 er godt egnet for delt bordplass i klasserommet. Med sine 18,4 mm og 2,51 lbs er HP Chromebook 11 nå 10
% tynnere og 11 % lettere enn forrige versjon.

Inspirer til læring gjennom samarbeid

● Samarbeid enkelt med en HP Chromebook 11 med valgfritt IPS-berøringspanel.1 Optimaliser Google Hangouts og
videosamarbeid med støyreduksjon for forbedret lydklarhet.

Med

● Med opptil 12 timer og 30 minutter batteritid4 kan du søke, strømme og chatte i alle undervisningstimene uten å måtte lade.
● Se forelesninger eller samarbeide effektivt elektronisk med LPDDR3-minne som gir rask ytelse og lang batteridriftstid med lavt
strømforbruk.
● Hastighet, enkelhet, sikkerhet og problemfri deling er hjørnestener for Chrome OS™, en svært brukervennlig og ukomplisert
plattform med automatiske programvareoppdateringer og virusbeskyttelse.
● Du kan lett administrere titalls, hundrevis, selv tusenvis av Chromebook-PC-er. Den valgfrie webtjenesten Chrome
administrasjonskonsoll1 gjør det enkelt å distribuere og administrere brukere, enheter og apper på en maskinpark med HP
Chromebook-PC-er.
● Finn nye veier til læring med tusenvis av apper for innovativ læring og læringsinnhold for HP Chromebook, som er gjennomgått
av lærere, kan deles umiddelbart og er enkelt å administrere.3
● Fordyp deg i den spennende og stadig voksende verdenen i Chrome Nettmarked, og tilpass din Chromebook med de nyeste
appene, verktøyene, utvidelsene og temaene.1
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Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Chrome OS™

Prosessorfamilie1

Intel® Celeron®-prosessor

Tilgjengelige prosessorer1

Intel® Celeron® N3060 med Intel HD Graphics 400 (1,6 GHz, opptil 2,48 GHz, 2 MB hurtigbuffer, 2 kjerner)

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

Inntil 4 GB LPDDR3-1600 SDRAM
Merknad om standardminne: Overføringshastighet opptil 1600 MT/s. Støtter opptil 4 GB maksimalt innebygd systemminne. Minne loddet fast.

Internminne

16 GB Inntil 32 GB eMMC2

Skytjeneste

100 GB Google Drive™ (2-årig abonnement inkludert)3

Skjerm

29,46 cm (11,6") (diagonalt) HD SVA eDP WLED antirefleks (1366 x 768); 29,46 cm (11,6") (diagonalt) HD eDP UWVA tynn berøringsskjerm (1366 x 768) med Corning® Gorilla®
Glass NBT™5

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics 400

Lyd

HD-lyd; To høyttalere5

Trådløsteknologi

Kombinert Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Kombinert trådløst og Bluetooth® 4.04

Utvidelsesspor

1 digital medieleser for flere formater
(Støtter SD, SDHC, SDXC opptil UHS-104)

Porter og kontakter

2 USB 3.0; 1 HDMI; 1 AC strømkontakt; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt
(Begge USB-porter støtter USB-boost)

Inndataenhet

Teksturert svart "island-style"-tastatur i full størrelse
Klikkepute med bildesensor, mulighet for multi-berøringsbevegelser aktivert. Tapp aktivert som standard.

Webcam

HD-kamera5

Tilgjengelig programvare

Chrome OS™ standardapper

Sikkerhetsadministrasjon

Feste for sikkerhetslås; TPM 1.2 innebygd sikkerhetsbrikke; Logg på med påloggingsinformasjonen din fra Google

Strøm

45 W Smart strømadapter
Long Life 2-cellers, 43,7 Wh Litiumionpolymer
Opptil 12 timer og 30 minutter7
(Batteriets driftstid varierer avhengig av konfigurasjon.)

Mål

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

Vekt

Starter på 1,14 kg (u/berøring); Starter på 1,19 kg (berøring)
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert

Garanti

1 års begrenset garanti (valgfrie Care Packs tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 65 W Smart
vekselstrømsadapter

Mat den bærbare PCen med kontrollert strømforsyning. HPs nye 65 W smart LS-adapter regulerer strøm og forskyver
elektriske spenningstopper, det er designet for å redusere kabelbelastning og inkluderer en spesiell dongel som støtter
nåværende og tidligere HP-modeller – En perfekt utbytteadapter til den bærbare PCen eller en reserve.

Produktnummer: H6Y89AA

HP Slim trådløst tastatur og
mus

Øk produktiviteten og maksimer arbeidsområdet med det stilige og kompakte HP Slim trådløst tastatur og mus,
utformet for å gjøre 2015-årgangen av HPs Bedrifts-PCer komplett.

HP trådløs mus med
komfortgrep

HP trådløs mus med komfortgrep har 30-måneders batteridriftstid og en tydelig, moderne design som integreres
sømløst med HP bærbare kontor-PCer.

HP Slim Backpack

HP tynn Ultrabook-ryggsekk – en stilig, slitesterk og kompakt budveske som er bygd for Ultrabook™. Svart twill-stoff
med innslag av grå ruter kombinerer form og funksjon å beskytte maskinvaren og gi deg et polert utseende.

Produktnummer: T6L04AA

Produktnummer: H2L63AA

Produktnummer: F3W16AA

HP 3-årig maskinvarestøtte
neste virkedag på stedet for
bærbare PC-er

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: UQ992E
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Fotnoter
1 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.

2 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan benytte seg av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer avhengig av programmets arbeidsbelastning og

konfigurasjonen til maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse.
3 Google Play for Education er en valgfri app og krever Internett-forbindelse.
4 batteriets driftstid er testet opptil 12 timer 30 minutter. Testing utført av HP med belastningstesten til Google Chrome OS. Batteritiden kan variere, og den maksimale batterikapasiteten vil reduseres over tid og med bruk. Se
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing for informasjon om testen.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan benytte seg av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer avhengig av programmets arbeidsbelastning og

konfigurasjonen til maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse.
2 For harddisker, GB = 1 milliard bytes. Faktisk formatert kapasitet er mindre. 5,1 GB av eMMC er dedikert/tildelt til OS og OS-deler.
3 Dette tilbudet er knyttet til denne enheten og kan ikke overføres. Hvis denne enheten returneres, vil den ekstra lagringsplassen trekkes tilbake. Internett-tilgang er påkrevd, men ikke inkludert. Mer informasjon om lagringsabonnement, refusjoner, fornyelser,
avbestillinger og utløp er tilgjengelig på Google-nettstedet: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er påkrevd, men er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
5 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
7 Testing utført av HP med Google Chrome OS power_LoadTest. Batteritiden kan variere, og den maksimale batterikapasiteten vil reduseres over tid og med bruk. Se http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing for informasjon om testen.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

© Opphavsrett 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og
tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen
form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.
Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren, og brukes av HP Inc. på lisens. Intel og Celeron er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land. (c)2016 Google
Inc. Med enerett. Chromebook, Chrome OS og Google Disk er varemerker for Google Inc. ENERGY STAR og ENERGY STAR-logoen er registrerte varemerker for U.S.
Environmental Protection Agency.
4AA6-6318NOE, Mai 2017

