Veri sayfası

HP Chromebook 11 G5
İnce ve hafif dizüstü bilgisayarla inanılmaz avantajlar
HP Chromebook 11 ile öğrenmek için
ilham verin ve üretkenliği bir üst
düzeye taşıyın. Intel® işlemcileri, uzun
pil ömrü ve isteğe bağlı HD IPS
Dokunmatik panel sayesinde okulda
ve işte uygun fiyata işbirliği yapmak
daha önce hiç bu kadar kolay
olmamıştı.
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İşlemci gücü

● Uygulamaları hızla başlatan, hızlı web taramasına olanak tanıyan ve pil gücünü etkin bir şekilde yöneten Intel® Celeron®
işlemciyle2 güvenilir işlemci gücü elde edin.
● İsteğe bağlı Corning® Gorilla® Glass NBT™ IPS dokunmatik ekran ile etkileşimli bir öğrenme deneyimi oluşturun.1 Çizilmeye karşı
dayanıklı bu ekran kaydırma ve dokunmaya, kaza sonucu çarpmalara veya kapağın bir kurşun kalem üzerine yanlışlıkla
kapatılmasına dayanabilir.

Daha ince ve daha hafif

● HP Chromebook 11 sınıflarda ortak kullanılan okul sıraları için çok uygundur. 18,4 mm kalınlığındaki ve 1,14 kg ağırlığındaki HP
Chromebook 11 eski versiyona göre artık %10 daha ince ve %11 daha hafif.

İşbirliği yaparak öğrenmek için ilham verin

● İsteğe bağlı IPS panele1 sahip HP Chromebook 11 sayesinde kolayca işbirliği yapın. Daha iyi ses netliği sağlayan gürültü giderme
yazılımı sayesinde Google Hangouts ve video üzerinden işbirliğini en iyi hale getirin.

Özellikler

● 12 saat 30 dakikaya varan pil ömrü sayesinde4 şarj etmek zorunda olmadan her derste arama yapabilir, içerik indirebilir ve sohbet
edebilirsiniz.
● Hızlı performans ve daha düşük güç tüketimi sayesinde uzun pil ömrü sunan LPDDR3 bellek sayesinde dersleri izleyin veya
verimli bir şekilde çevrimiçi işbirliği yapın.
● Otomatik yazılım güncelleştirmeleri ve virüs koruması sayesinde bakımı kolay, yönetilebilirliği yüksek bir platform sunan Chrome
OS™ işletim sisteminde hız, basitlik, güvenlik ve kolay paylaşım temel özelliklerdir.
● 10'larca, 100'lerce, hatta 1000'lerce HP Chromebook bilgisayarı kolayca yönetin. İsteğe bağlı, web tabanlı Chrome Yönetim
Konsolu1 kullanıcıları, aygıtları ve uygulamaları bir Chromebook filosu genelinde kullanmayı veya denetlemeyi kolaylaştırır.
● HP Chromebook bilgisayarlar için eğitmenler tarafından incelenen, anında paylaşılabilen ve kolayca yönetilebilen binlerce yenilikçi
eğitim uygulaması ve ders içeriği sayesinde öğrenme deneyimini farklı yönlere taşıyın.3
● Kendinizi Chrome Web mağazasının heyecan verici ve hiç durmadan genişleyen dünyasına bırakın ve Chromebook bilgisayarınızı
en yeni uygulamalar, araçlar, uzantılar ve temalarla özelleştirin.1
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HP Chromebook 11 G5
Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Chrome OS™

İşlemci ailesi1

Intel® Celeron® işlemci

Kullanılabilir İşlemciler1

Intel® Celeron® N3060 ile Intel HD Grafik Kartı 400 (1,6 GHz, 2,48 GHz'e kadar, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 4 GB LPDDR3-1600 SDRAM
Standart bellek notu: En fazla 1600 MT/sn aktarım hızları. En fazla 4 GB dahili sistem belleğini destekler. Lehimlenmiş bellek.

Dahili depolama

16 GB En fazla 32 GB eMMC2

Bulut hizmetleri

100 GB Google Drive™ (2 yıllık abonelik ürüne dahildir)3

Ekran

29,46 cm (11,6") diyagonal HD SVA eDP WLED yansımasız (1366 x 768); 29,46 cm (11,6") diyagonal Corning® Gorilla® Glass NBT™ özellikli HD eDP UWVA ince dokunmatik ekran
(1366 x 768)5

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 400

Ses

HD ses; Çift hoparlörler5

Kablosuz Teknolojileri

Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi4

Genişletme Yuvaları

1 çok biçimli dijital ortam okuyucu
(UHS-104'e kadar SD, SDHC, SDXC kartlarını destekler)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

2 USB 3.0; 1 HDMI; 1 AC güç konektörü; 1 birleşik kulaklık/mikrofon jakı;
(USB bağlantı noktaları USB Boost özelliğini destekler)

Giriş cihazı

Tam boyutlu, siyah ada tarzı klavye
Görüntü sensörüne sahip, çoklu dokunmatik özelliği etkin tıklama paneli. Dokunma varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.

Web kamerası

HD kamera5

Kullanılabilir Yazılımlar

Chrome OS™ varsayılan uygulamaları

Güvenlik Yönetimi

Güvenlik kilidi yuvası; TPM 1.2 Katıştırılmış Güvenlik Yongası; Google kimlik bilgilerinizle oturum açın

Güç

45 W Akıllı AC adaptörü
2 hücreli, 43,7 Wh Uzun Ömürlü Lityum iyon polimer
12 saat 30 dakikaya kadar7
(Pil ömrü, yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Boyutlar

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

Ağırlık

En düşük ağırlık 1,14 kg (dokunmatik olmayan); En düşük ağırlık 1,19 kg (dokunmatik)
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı

Garanti

1 yıllık sınırlı garanti (isteğe bağlı Care Pack'ler mevcuttur, ayrı satılır), birincil pil için 1 yıllık garanti
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 65W Akıllı AC Adaptörü

Dizüstü bilgisayarınızı kontrollü elektrikle besleyin. HP'nin yeni 65W Akıllı AC Adaptörü gücü ve voltaj yükselmelerini
düzenler, kablodaki gerilimi azaltmak için tasarlanmıştır ve dizüstü bilgisayarınızın güç adaptörünü yenilemek için veya
yedek olarak kullanabileceğiniz yeni ve eski HP modellerini destekleyen özel bir donanım kilidi içerir.

Ürün numarası: H6Y89AA

HP İnce Kablosuz Klavye ve
Fare

2015 model HP İş Amaçlı Bilgisayarları tamamlamak üzere tasarlanan şık ve kompakt HP İnce Kablosuz Klavye ve Fare ile
verimliliğinizi artırın ve çalışma alanınızı genişletin.

HP Rahat Tutuşlu Kablosuz
Fare

HP Comfort Grip Wireless Mouse, 30 aylık pil ömrüne ve HP İş Amaçlı Dizüstü Bilgisayarlar ile sorunsuz bütünleşen şık,
modern bir tasarıma sahiptir.

HP İnce Sırt Çantası

HP Slim Ultrabook Sırt Çantası: Ultrabook™'unuz için tasarlanan, şık, dayanıklı ve kompakt bir askılı çanta.1 Gri ekoseyle
vurgulanan siyah renk fitilli bir kumaş, donanımızı korumanıza yardımcı olmak ve size şık bir görünüm kazandırmak için
biçim ve işlevselliği birleştirir.

Ürün numarası: T6L04AA

Ürün numarası: H2L63AA

Ürün numarası: F3W16AA

HP 3 yıllık Dizüstü
Bilgisayarlar için Sonraki İş
Günü Yerinde Donanım
Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.

Ürün numarası: UQ992E
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Mesaj Altbilgileri
1 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.

2 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve

yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
3 Eğitim için Google Play isteğe bağlı bir uygulamadır ve internet bağlantısı gerektirir.
4 12 saat 30 dakikaya varan pil ömrü test edilmiştir. Testler HP tarafından Google Chrome OS power Load Test kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Pil ömrü değişiklik gösterir ve maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir
durumdur. Testle ilgili ayrıntılar için bkz http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve

yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
2 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. eMMC'nin 5,1 GB'lik kısmı işletim sistemi ve işletim sistemi bölümlerine atanmıştır/ayrılmıştır.
3 Bu teklif, aygıt için sunulmamaktadır ve devredilemez. Bu aygıt iade edilirse, ek depolama alanı iptal edilir. İnternet erişimi gereklidir ve ürüne dahil değildir. Depolama planı geri ödeme, yenileme, iptal ve süre sonu konuları hakkında ek bilgiler Google web sitesinde
yer almaktadır: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir ve dahil değildir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
5 Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlüklü içerik gereklidir.
7 Testler, HP tarafından Google Chrome OS power_LoadTest kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Pil ömrü değişiklik gösterir ve maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Testle ilgili ayrıntılar için bkz
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.
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