Záznamový list

HP Chromebook 11 G5
Vynikajúcu hodnotu v tenkom a ľahkom notebooku
Inšpirujte sa pri štúdiu a zvýšte úroveň
svojej produktivity s počítačom HP
Chromebook 11. Vďaka procesorom
Intel®, dlhej výdrži batérie a
voliteľnému dotykovému panelu IPS s
rozlíšením HD nebola cenovo
dostupná spolupráca v škole a v práci
ešte nikdy taká jednoduchá.
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Výkon

● Získajte spoľahlivý počítačový výkon s procesorom Intel® Celeron®2, ktorý umožňuje rýchle spúšťanie aplikácií a surfovanie na
webe a efektívne spravuje energiu batérie.
● Vychutnávajte si interaktívne vzdelávanie s dotykovou obrazovkou IPS chránenou voliteľným sklom Corning® Gorilla® Glass
NBT™.1 Je odolná voči poškriabaniu, ťahaniu a ťukaniu, náhodným nárazom a privretiu zabudnutého pera.

Tenší a ľahší

● Počítač HP Chromebook 11 je vhodný na používanie pri spoločných laviciach v triede. S hrúbkou len 18,4 mm a hmotnosťou len
1,14 kg je o 10 % tenší a o 11 % ľahší než jeho predchádzajúca verzia.

Zlepšite svoje štúdium využitím spolupráce

● Jednoducho spolupracujte na počítači HP Chromebook 11 s voliteľným dotykovým panelom IPS.1 Optimalizujte aplikáciu Google
Hangouts a spoluprácu cez video s čistejším zvukom vďaka potláčaniu šumu.

Funkcie

● Vďaka výdrži batérie až 12 hodín a 30 minút4 môžu študenti vyhľadávať, streamovať a chatovať počas každej hodiny bez toho,
aby museli nabíjať počítač.
● Sledujte vyučovanie a efektívne spolupracujte online vďaka pamäti LPDDR3, ktorá poskytuje vysoký výkon a dlhú výdrž batérie s
nízkou spotrebou energie.
● Rýchlosť, jednoduchosť, zabezpečenie a jednoduché zdieľanie sú základnými prvkami systému Chrome OS™ – platformy s
nenáročnou údržbou, skvelými funkciami správy, automatickými aktualizáciami softvéru a antivírusovou ochranou.
● Spravujte jednoducho desiatky, stovky až tisícky počítačov HP Chromebook. Voliteľný webový nástroj Chrome Management
Console1 zjednoduší nasadenie a správu používateľov, zariadení a aplikácií v rámci celého portfólia počítačov HP Chromebook.
● Posuňte vzdelávanie novým smerom s tisíckami možností inovatívnych vzdelávacích aplikácií a obsahu pre počítače HP
Chromebook. Tieto možnosti sú preverené pedagógmi, dajú sa okamžite zdieľať a jednoducho sa spravujú.3
● Ponorte sa do vzrušujúceho a rozširujúceho sa sveta Chrome Web Store a prispôsobte si svoj Chromebook pomocou najnovších
aplikácií, nástrojov, rozšírení a motívov.1
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Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

Chrome OS™

Skupina procesora1

Procesor Intel® Celeron®

Dostupné procesory1

Intel® Celeron® N3060 s grafikou Intel HD Graphics 400 (1,6 GHz, max. 2,48 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 4 GB LPDDR3-1600 SDRAM
Poznámky k štandardnej pamäte: Prenosová rýchlosť až 1 600 MT/s. Podporuje maximálne 4 GB integrovanej systémovej pamäte. Pamäť je prispájkovaná.

Vnútorná pamäť

16 GB Maximálne 32 GB eMMC2

Služba úložiska cloud

100 GB úložisko Google Drive™ (zahrnuté 2-ročné predplatné)3

Obrazovka

Antireflexný displej SVA eDP s uhlopriečkou 29,46 cm (11,6"), podsvietením WLED a rozlíšením HD (1366 x 768); Tenký dotykový displej UWVA eDP s uhlopriečkou 29,46 cm (11,6"),
rozlíšením HD (1366 x 768) a sklom Corning® Gorilla® Glass NBT™5

Dostupná grafická karta

Integrovaná: Intel® HD Graphics 400

Zvuk

HD audio; Duálne reproduktory5

Bezdrôtové technológie

Kombinované dvojpásmové pripojenie Intel® Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi a Bluetooth® 4.24

Rozširujúce sloty

1x multiformátová čítačka digitálnych médií
(Podporuje karty SD, SDHC, SDXC až do triedy UHS-104)

Porty a konektory

2 porty USB 3.0; 1 port HDMI; 1 napájací konektor; 1 kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón
(Oba porty USB podporujú funkciu USB Boost)

Vstupná jednotka

Chiclet klávesnica plnej veľkosti s čiernou textúrou
Clickpad s obrazovým snímačom a podporou viacdotykových gest. Ovládanie ťukaním je predvolené.

Webová kamera

Kamera HD5

Dostupný softvér

Predvolené aplikácie Chrome OS™

Správa zabezpečenia

Otvor pre bezpečnostný zámok; Čip integrovaného zabezpečenia TPM 1.2; Prihlásenie pomocou prihlasovacích údajov konta Google

Napájanie

45 W sieťový adaptér Smart
2-článková lítiovo-iónová polymérová batéria s dlhou výdržou, 43,7 Wh
Až 12 hodín a 30 minút7
(Výdrž batérií sa líši v závislosti od konfigurácie.)

Rozmery

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

Hmotnosť

Od 1,14 kg (nedotykový); Od 1,19 kg (dotykový)
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

certifikácia ENERGY STAR®

Záruka

1-ročná obmedzená záruka (k dispozícii sú voliteľné balíky Care Pack, ktoré sa predávajú samostatne), 1-ročná obmedzená záruka na primárnu batériu.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Sieťový adaptér HP Smart
65 W

Kŕmte svoj prenosný počítač s kontrolovanými dávkami elektrickej energie. Nový, 65W sieťový adaptér HP Smart reguluje
napájanie a vyrovnáva elektrické výboje. Je navrhnutý na znižovanie záťaže v kábloch a obsahuje špeciálny kľúč na
podporu súčasných aj predošlých modelov HP – perfektný pre výmenu napájacieho adaptéra vášho prenosného počítača
alebo ako nevyhnutná záloha.

Číslo produktu: H6Y89AA

Tenká bezdrôtová klávesnica
a myš HP

Zvýšte svoju produktivitu a maximalizujte svoj pracovný priestor so štýlovou a kompaktnou tenkou bezdrôtovou
klávesnicou a myšou HP, ktoré sú navrhnuté tak, aby dopĺňali počítače HP Business z roku 2015.

Bezdrôtová myš HP Comfort
Grip s pohodlným
uchopením

Bezdrôtová myš HP Comfort Grip s 30-mesačnou výdržou batérie a výrazným, moderným vzhľadom, ktorý sa
jednoducho začleňuje k notebookom rady HP Business.

Tenký plecniak HP

Ruksak pre Ultrabook HP—štýlová, trvanlivá a kompaktná taška na plece, vyrobená pre váš Ultrabook™.1 Čierna keperová
tkanina, podčiarknutá sivým plédom spája vzhľad a funkčnosť a pomáha chrániť váš hardvér, pričom má elegantný
zovňajšok.

Číslo produktu: T6L04AA

Číslo produktu: H2L63AA

Číslo produktu: F3W16AA

3-ročná podpora spoločnosti
HP pre hardvér notebookov
na mieste v nasledujúci
pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov.

Číslo produktu: UQ992E
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Poznámky v krátkych správach
1 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.

2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného

zaťaženia aplikácie a vašej konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
3 Google Play for Education je voliteľná aplikácia a vyžaduje pripojenie na internet.
4 Výdrž batérie sa testuje až na 12 hodín a 30 minút. Testovanie vykonala spoločnosť HP pomocou testu power_LoadTest pre systém Google Chrome OS. Výdrž batérie sa líši a maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobnosti o
teste nájdete na stránke http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného

zaťaženia aplikácie a vašej konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
2 Pri pevných diskoch sa počíta: 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. 5,1 GB eMMC sú vyhradené/alokované pre operačný systém a partície OS.
3 Ponuka je viazaná na toto zariadenie a je neprenosná. V prípade vrátenia zariadenia bude pridaný úložný priestor odobraný. Vyžaduje sa prístup na internet (nie je súčasťou dodávky). Ďalšie informácie o refundácii, obnovení, zrušení a uplynutí platnosti úložného
priestoru nájdete na webovej lokalite spoločnosti Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=sk
4 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
5 Na zobrazenie obrazu vo vysokom rozlíšení je potrebný obsah s vysokým rozlíšením.
7 Testovanie vykonala spoločnosť HP pomocou testu power_LoadTest pre systém Google Chrome OS. Výdrž batérie sa líši a maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobnosti o teste nájdete na stránke
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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