Podatkovni list

HP Chromebook 11 G5
Izjemna vrednost v tankem in lahkem prenosnem računalniku
Z računalnikom HP Chromebook 11
navdihnite učenje in dvignite storilnost
na višjo raven. Sodelovanje po ugodni
ceni v šoli in delo še nikoli nista bila
tako preprosta s procesorji Intel®,
dolgo življenjsko dobo akumulatorja in
dodatnim zaslonom HD IPS na dotik.
1

Procesorska moč

● Zagotovite si preizkušeno moč procesorja Intel® Celeron®2, ki hitro zažene programe, omogoča hitro brskanje po spletu in
učinkovito upravlja zmogljivost akumulatorja.
● Z dodatnim zaslonom na dotik Corning® Gorilla® Glass NBT™ IPS1 lahko ustvarite izkušnjo interaktivnega učenja. Po tem zaslonu,
odpornem na praske, lahko vlečete in pritiskate, prenese pa tudi naključne udarce ali nenamerno zapiranje pokrova, ko je v
računalniku pero.

Tanjši in lažji

● Računalnik HP Chromebook 11 je primeren za skupni prostor na mizi v učilnici. Z 18,4 mm debeline in 1,14 kg teže je računalnik
HP Chromebook 11 zdaj 10 odstotkov tanjši in 11 odstotkov lažji od prejšnje različice.

Učenje navdihnite s sodelovanjem

● Z računalnikom HP Chromebook 11 z dodatnim zaslonom IPS na dotik1 lahko preprosto sodelujete. Izboljšate lahko izkušnjo
klepetalnic Google Hangouts in izkušnjo sodelovanja prek videa s programsko opremo za zmanjšanje hrupa, ki zagotavlja boljšo
čistost zvoka.

Posebnosti

● Življenjska doba akumulatorja, ki traja 12 ur in 30 minut4, omogoča iskanje, pretakanje in klepetanje med vsako učno uro brez
vnovičnega polnjenja.
● S pomnilnikom LPDDR3, ki zagotavlja hitro delovanje in dolgo življenjsko dobo akumulatorja z nizko porabo energije, si lahko
ogledate učne lekcije ali učinkovito sodelujete v spletu.
● Hitrost, preprostost, zaščita in enostavna skupna raba so poleg platforme z naprednimi možnostmi upravljanja in nizkimi
zahtevami glede vzdrževanja s samodejnimi posodobitvami programske opreme in protivirusno zaščito ključne značilnosti
sistema Chrome OS™.
● 10, 100 in celo 1000 računalnikov HP Chromebook lahko upravljate z lahkoto. Z dodatno spletno konzolo Chrome Management
Console1 lahko preprosto vpeljete in nadzirate uporabnike, naprave in programe v zbirki računalnikov Chromebook.
● Z več tisoč možnostmi za inovativne programe in učne lekcije za računalnike HP Chromebook, ki jih pregledujejo učitelji in jih je
takoj mogoče deliti z drugimi ter preprosto upravljati,3 popeljite učenje v povsem nove smeri.
● Prepustite se razburljivemu svetu spletne trgovine Chrome, ki vedno ponuja nove možnosti, ter prilagodite svoj Chromebook z
najnovejšimi programi, orodji, razširitvami in temami.1
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Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski sistem

Chrome OS™

Družina procesorjev1

Procesor Intel® Celeron®

Razpoložljivi procesorji1

Procesor Intel® Celeron® N3060 z grafično kartico Intel HD 400 (od 1,6 do 2,48 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Največja velikost pomnilnika

Največ 4 GB LPDDR3-1600 SDRAM
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1600 MT/s. Podpira do največ 4 GB vgrajenega sistemskega pomnilnika. Pritrjen pomnilnik.

Notranji pomnilnik

16 GB Največ 32 GB eMMC2

Storitev v oblaku

100 GB Google Drive™ (vključena 2-letna naročnina)3

Prikaz

Zaslon HD SVA eDP WLED (1366 x 768) z diagonalo 29,46 cm (11,6 palca) in zaščito proti bleščanju; Tanki zaslon na dotik HD eDP UWVA (1366 x 768) z diagonalo 29,46 cm (11,6
palca) in steklom Corning® Gorilla® Glass NBT™5

Razpoložljiva grafika

Vgrajeno: Grafična kartica Intel® HD 400

Zvočna kartica

Zvok HD; Dva zvočnika5

Brezžične tehnologije

Kombinirani modul Intel® s podporo za dve frekvenčni območji Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) WiFi in Bluetooth® 4.24

Razširitvene reže

1 bralnik za digitalne medije v več oblikah zapisa
(zagotovljena podpora za kartice SD, SDHC, SDXC do UHS-104)

Vrata in priključki

2 priključka USB 3.0; 1 priključek HDMI; 1 priključek za napajanje z izmeničnim tokom; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon
(Oba priključka USB zagotavljata podporo za pospeševanje USB)

Vhodna naprava

Tipkovnica polne velikosti s črnimi teksturami in ločenimi tipkami
Sledilna ploščica s tipalom za slike, omogočena za poteze z več prsti. Dotiki so privzeto omogočeni.

Spletna kamera

Kamera HD5

Razpoložljiva programska oprema

Chrome OS™ privzete aplikacije

Upravljanje varnosti

Reža za varnostno ključavnico; Vdelan varnostni čip TPM 1.2; Prijavite se z Googlovimi poverilnicami

Napajanje

Pametni napajalnik 45 W
2-celični litij-ionski polimerni akumulator HP Long Life (43,7 Wh)
Do 12 ur in 30 minut7
(Življenjska doba akumulatorja je odvisna od konfiguracije.)

Mere

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

Teža

Že od 1,14 kg (brez upravljanja z dotikom); že od 1,19 kg (z upravljanjem na dotik)
(Teža je odvisna od konfiguracije.)

Ustreznost za električno
učinkovitost

Certifikat ENERGY STAR®

Garancija

Enoletna omejena garancija (na voljo so dodatne storitve Care Pack, ki so naprodaj posebej) in enoletna omejena garancija za glavni akumulator
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
HP-jev pametni vmesnik AC
65 W

Napajajte svoj prenosni računalnik z nadzorovano količino električne energije. HP-jev novi 65-W pametni napajalnik, ki
prilagaja porabo in prepreči nenadne impulze električne energije, je zasnovan za zmanjšanje pritiska na kable in je
opremljen s posebnim vmesnikom, ki podpira trenutne in predhodne HP-jeve modele – popoln kandidat za zamenjavo ali
nadomestek vašega trenutnega napajalnika prenosnega računalnika.

Številka izdelka: H6Y89AA

Brezžična tipkovnica in
miška HP Slim

Izboljšajte učinkovitost in povečajte delovni prostor s privlačnimi, tankimi in kompaktnimi brezžičnimi tipkovnicami in
miškami HP, zasnovanimi kot dopolnitev razreda 2015 računalnikov HP Business.

Brezžična miška HP Comfort
Grip

Udobna brezžična miška HP ima 30-mesečno življenjsko dobo akumulatorja in drzen, moderen videz, ki se odlično ujema
s prenosniki HP Business.

Nahrbtnik za prenosne
računalnike HP Slim

Nahrbtnik za prenosnik HP Slim Ultrabook – elegantna, odporna in kompaktna naramna torba, izdelana za prenosnik
Ultrabook™.1 Črna tkanina v keprovi vezavi s sivim karirastim vzorcem združuje obliko in uporabnost ter vam zagotavlja
zaščito vašega prenosnika in uglajen videz.

Številka izdelka: T6L04AA

Številka izdelka: H2L63AA

Številka izdelka: F3W16AA

3-letna podpora HP za
strojno opremo prenosnih
računalnikov naslednji
delovni dan na mestu
uporabe

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.

Številka izdelka: UQ992E
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Opombe k sporočilom
1 Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.

2 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in

konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
3 Google Play for Education je dodatni program in zahteva internetno povezavo.
4 Življenjska doba akumulatorja je do 12 ur in 30 minut. Preizkus je opravil HP s funkcijo power Load Test operacijskega sistema Google Chrome. Življenjska doba akumulatorja se lahko spreminja, njegova največja zmogljivost pa se s časom in uporabo zmanjša.
Podrobnosti preizkusa najdete na spletnem mestu http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in

konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
2 Za trde diske, 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. 5,1 GB eMMC je namenjenih operacijskemu sistemu in njegovim particijam.
3 Ta ponudba je povezana s to napravo in ni prenosljiva. Če to napravo vrnete, izgubite dodatni prostor za shranjevanje. Potrebujete dostop do interneta, ki ni vključen. Dodatne informacije o povračilih naročnine na prostor za shranjevanje, obnovitvah, preklicih in
poteku so na voljo na Googlovem spletnem mestu https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en.
4 Potrebni sta brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki nista vključeni. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
5 Za ogled vsebin v visoki ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti.
7 Preizkus je opravil HP s funkcijo power_LoadTest operacijskega sistema Google Chrome. Življenjska doba akumulatorja se lahko spreminja, njegova največja zmogljivost pa se s časom in uporabo zmanjša. Podrobnosti preizkusa najdete na spletnem mestu
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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