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HP Chromebook 11 G5
Um valor inacreditável num portátil fino e leve
Inspire a aprendizagem e leve a
produtividade para o próximo nível
com o HP Chromebook 11. Uma
colaboração acessível na escola e no
trabalho nunca foi tão fácil, graças a
processadores Intel®, à elevada
autonomia da bateria e a um painel
tátil IPS HD opcional.
1

Poder de processamento

● Tire partido de uma potência de processamento fiável com um processador2 Intel® Celeron®, que inicia aplicações rapidamente,
permite uma veloz navegação na Internet e gere eficientemente o consumo de energia da bateria.
● Crie uma experiência de aprendizagem interativa com um ecrã tátil IPS Corning® Gorilla® Glass NBT™ opcional.1 Este ecrã suporta
gestos por toque (deslizar e tocar com os dedos) e é resistente a riscos, a impactos acidentais e a possíveis danos provocados
pelo fecho inadvertido da tampa do portátil sobre um lápis presente no teclado.

Mais fino e mais leve

● O HP Chromebook 11 é adequado para o espaço de secretária partilhada na sala de aula. Com 18,4 mm de espessura e 1,14 kg
(2,51 libras), o HP Chromebook 11 é agora 10% mais fino e 11% mais leve do que a versão anterior.

Inspire a aprendizagem através da colaboração

● Colabore facilmente no HP Chromebook 11 com um painel tátil IPS opcional.1 Otimize o Google Hangouts e a colaboração por
vídeo com supressão de ruído para melhor nitidez de áudio.

Características

● Assista a aulas ou colabore eficazmente online com memória LPDDR3 que lhe oferece um desempenho rápido e uma elevada
autonomia da bateria com baixo consumo de energia.
● Velocidade, simplicidade, segurança e partilha fácil são as principais características do Chrome OS™, uma plataforma com
reduzida manutenção e fácil de gerir com atualizações automáticas de software e proteção antivírus.
● Efetue a gestão de dezenas, centenas e até mesmo milhares de HP Chromebooks com facilidade. A Consola de Gestão do
Chrome1 opcional baseada na web simplifica a implementação e controlo de utilizadores, dispositivos e apps num parque de HP
Chromebooks.
● Leve a experiência de aprendizagem para outros níveis ao contar com milhares de opções para aplicações de ensino inovadoras
e conteúdos para aulas concebidos para os Chromebooks HP que foram aprovados por professores e que são imediatamente
partilháveis e fáceis de gerir.3
● Deixe-se envolver no mundo entusiasmante e em constante expansão da Web store do Chrome e personalize o seu
Chromebook com os mais recentes temas, apps, ferramentas e extensões.1
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Tabela de especificações

Sistema operativo disponível

Chrome OS™

Família de processadores1

Processador Intel® Celeron®

Processadores disponíveis1

Intel® Celeron® N3060 com placa gráfica Intel HD 400 (1,6 GHz, até 2,48 GHz, 2 MB de cache, 2 núcleos)

Chipset

Chipset está integrado com o processador

Memória Máxima

Até SDRAM LPDDR3-1600 de 4 GB
Nota de memória padrão: Taxas de transferência que atingem até 1600 MT/s. Suporta até um máximo de 4 GB de memória incorporada do sistema. Memória soldada.

Armazenamento interno

16 GB Até 32 GB eMMC2

Serviço em cloud

Google Drive™ de 100 GB (inclui 2 anos de assinatura)3

Ecrã

Ecrã HD SVA eDP antirreflexo WLED de 29,46 cm (11,6 pol) na diagonal (1366 x 768); Ecrã tátil fino HD eDP UWVA de 29,46 cm (11,6 pol.) na diagonal (1366 x 768) com Corning®
Gorilla® Glass NBT™5

Placa gráfica disponível

Integrado: Placa gráfica Intel® HD 400

Áudio

Áudio HD; Dois altifalantes5

Tecnologias Sem Cabos

Combo Bluetooth® 4.2 e Wi-Fi Intel® Dual Band sem fios AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2)4

Slots de Expansão

1 leitor de cartões digitais multi-formato
(suporta SD, SDHC, SDXC até UHS-104)

Portas e Ligações

2 USB 3.0; 1 HDMI; 1 conector de alimentação CA 1 tomada combinada para auscultadores/microfone
(Ambas as portas USB suportam USB boost)

Dispositivo de entrada

Teclado de tamanho completo texturado preto tipo ilha
Clickpad com sensor de imagem, gestos multitoque ativados. Toques ativados por predefinição.

Webcam

Câmara HD5

Software disponível

Aplicações predefinidas Chrome OS™

Gestão de Segurança

Ranhura de bloqueio de segurança; Chip de segurança incorporada TPM 1.2; Inicie sessão com as suas credenciais Google

Alimentação

Transformador smart de 45 W
Polímero de iões de lítio de longa duração, 2 células, 43,7 Wh
Até 12 horas e 30 minutos7
(A duração da bateria varia de acordo com a configuração.)

Dimensões

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

Peso

A partir de 1,14 kg (não tátil); A partir de 1,18 kg (tátil)
(O peso varia consoante configuração.)

Ambientais

Baixo halogéneo6

Conformidade com standards de
eficiência energética

Com certificação ENERGY STAR®

Garantia

1 ano de garantia limitada (Care Packs opcionais disponíveis, vendidos separadamente), 1 ano de garantia limitada para a bateria principal
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Adaptador Inteligente de CA,
65 W, HP

Alimente o seu portátil com porções controladas de eletricidade. O novo Adaptador de CA HP Smart de 65 W regula a
potência e neutraliza picos elétricos, foi concebido para reduzir a tensão na cablagem e inclui um dongle especial para
suportar modelos HP atuais e anteriores – perfeito para substituir o adaptador de alimentação do seu portátil ou como
um sobresselente.

Número de produto: H6Y89AA

Teclado e Rato sem fios HP
Slim

Aumente a produtividade e maximize o seu espaço de trabalho com o elegante e compacto Teclado e Rato sem fios HP
Slim, concebido para complementar a classe de 2015 de PCs Empresariais HP.

Rato HP Comfort Grip Sem
Fios

O HP Comfort Grip Wireless Mouse apresenta uma bateria com vida útil de 30 meses e um design arrojado e moderno
totalmente integrado com HP Business Notebooks.

Mochila HP Slim

A Mochila Slim HP para Ultrabook — uma moderna, duradoura e compacta mochila concebida para o seu Ultrabook™.1
Um tecido sarja preto acentuado com um padrão xadrez cinzento combina forma e funcionalidade para ajudar a proteger
o seu hardware e oferecer-lhe uma aparência requintada.

Número de produto: T6L04AA

Número de produto: H2L63AA

Número de produto: F3W16AA

3 anos de suporte para
hardware HP, no local, no dia
útil seguinte, para portáteis

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Obtenha 3 anos de reparação do seu dispositivo informático no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da
HP, se não for possível solucionar os problemas remotamente.

Número de produto: UQ992E
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Rodapés com mensagens
1 Vendido separadamente ou adquirido como função opcional.

2 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do

relógio irão variar em função da carga de trabalho de aplicações e das suas configurações de hardware e software. A numeração da Intel não é uma medição de desempenho superior.
3 Google Play for Education é uma aplicação opcional e requer ligação à Internet.

Especificações técnicas renúncias
1 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do

relógio irão variar em função da carga de trabalho de aplicações e das suas configurações de hardware e software. A numeração da Intel não é uma medição de desempenho superior.
2 Para discos rígidos, GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. 5,1 GB de o eMMC são dedicados/atribuídos ao SO e a partições do SO.
3 Esta oferta está associada a este dispositivo e não pode ser transferida. Se este dispositivo for devolvido, o armazenamento adicional será revogado. Requer ligação à Internet, não incluída. Estão disponíveis informações adicionais sobre reembolsos, renovações,
cancelamentos e validade dos planos de armazenamento no website da Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço Internet, não incluídos. A disponibilidade dos pontos públicos de acesso sem fios pode ser limitada.
5 É necessário conteúdo de alta definição para visualizar imagens de alta definição.
6 As fontes de alimentação externa, cabos de energia, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de manutenção obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
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