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Klar, parat, lær på din helt egen måde
HP ProBook x360 11 G1 Education
Edition er kraftfuld, holdbar og
fleksibel, så I kan opnå bedre
læringsresultater, spare på
underviserens tid og motivere elever
og studerende som aldrig før. Den kan
bruges som bærbar computer eller
som tablet-pc, og med dens mange
forskellige tilstande er den perfekt til
både klasselokalet og til hjemmet.

HP anbefaler Windows 10 Pro.
Designet til at klare skoledagens strabadser

● Gør livet nemt for it-afdelingen og underviserne med en særdeles mobil bærbar computer, som er designet til at være holdbar og
til at bestå MIL-STD 810G1-test. Den har Corning® Gorilla® Glass 4, gummi i industriel kvalitet og et robust tastatur, som tåler
mindre væskespild.

Udnyt mulighederne for "blandet læring"

● Med et 360-graders hængsel og to valgfri kameraer2, som tilpasses enhver aktivitet, kan du vende og folde sammen efter behov.
I notebook-tilstand kan du oprette indhold, som du kan bruge til at samarbejde i stativtilstand, dele og præsentere i telttilstand
eller til at læse, skrive og tegne videre på i tablettilstand.

Berøring eller tryk

● Med den indbyggede berøringsteknologi og en Active Pen3 (tilbehør), der føles som at skrive med digitalt blæk på papir kan du
skrive noter, tegne og løse matematiske ligninger direkte på skærmen.
● Du får en enhed med Windows 10 Pro4-operativsystemet, som allerede er velkendt blandt elever og undervisere.
● Det valgfri tokamerasystem er perfekt til projektbaseret undervisning, fordi eleverne kan se, hvad de optager i fire tilstande:
Notebook-pc, tablet-pc, telt og stativ.2
● Gør det nemt for studerende at arbejde hurtigt i flere programmer takket være de nyeste Intel®-processorer, som giver
imponerende produktivitet og ydeevne samt lang batterilevetid.
● Med 11 timers batterilevetid har du strøm nok til både skoledag og lektier.6
● HP School Pack 2.5-pakken opfylder og overstiger elevernes globale krav med digitale værktøjer og indhold, der er designet til
samarbejde, opfyldelse af standarder og personligt tilpasset læring.
● Med en trådløs Intel® 2 x 2 AC-forbindelse og en RJ-45 port får du altid en pålidelig forbindelse.
● Udstyret med to USB 3.1 Gen 1-porte, HDMI-port, 3,5-mm stik til mikrofon og højtaler og en USB-C™-port til dataoverførsel, som
understøtter opladning af mobiltelefoner og dataoverførsel samt brug af USB-C™-flashdrev.
● Du kan ånde lettet op takket være den begrænsede garanti på 1 år, som kan udvides med en valgfri HP Care-tjeneste5.
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Specifikationstabel

HP anbefaler Windows 10 Pro.

Tilgængelige operativsystemer

Windows 10 Pro 64 – HP anbefaler Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641

Processorfamilie

Intel® Celeron®-processor; Intel® Pentium®-processor

Tilgængelige processorer2,23

Intel® Celeron® N3350 med Intel® HD Graphics 500 (basisfrekvens på 1,1 GHz, burst-frekvens på op til 2,4 GHz, 2 MB cache, 2 kerner); Intel® Celeron® N3450 med Intel® HD
Graphics 500 (basisfrekvens på 1,1 GHz, burst-frekvens på op til 2,2 GHz, 2 MB cache, 4 kerner); Intel® Pentium® N4200 med Intel® HD Graphics 505 (basisfrekvens på 1,1 GHz, op
til en burst-frekvens på 2,5 GHz, 2 MB cache, 4 kerner);
(3 I overensstemmelse med Microsofts supportpolitik understøtter HP ikke operativsystemerne Windows 8 og Windows 7 på produkter, der er konfigureret med Intel- og AMD-processorer af 7. generation (eller nyere).
Ydermere udbydes der ikke drivere til Windows 8 og 7 på http://www.support.hp.com.)

Chipsæt

Chipsættet er indbygget i processoren

Maksimal hukommelse

Op til 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 1600 MT/s

Internt storage

128 GB Op til 256 GB M.2 SSD3,4
Op til 64 GB eMMC SSD3,5

Skærm

Tynd eDP HD SVA-berøringsskærm på 29,46 cm (11,6") diagonalt (1366 x 768) med LED-bagbelysning6,11

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD Graphics 500; Intel® HD Graphics 5056

Trådløse teknologier

Kombination af Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi-forbindelse og Bluetooth® 4.28

Kommunikation

Realtek RTL8111HSH Gigabit Ethernet

Udvidelsesstik

1 mikro-SD-stikUnderstøtter mikro-SD, SDHC, SDXC

Porte og stik

2 USB 3.1 Gen 1: 1 USB 3.1 Type-C™; 1 HDMI 1.4b; 1 vekselstrømstik; 1 RJ-45; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik10

Inputenhed

Fuld størrelse, tåler væskespild, robust
ClickPad med multiberøringsbevægelser

Webcam

Fremadrettet kamera i 720p; Sekundært, bagudrettet kamera (udvalgte modeller)6,9

Tilgængelig software

Køb Office; HP ePrint Driver+JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP JumpStart; HP Support Assistant; HP Noise Cancellation; Bing-søgning; Skype; HP School Pack (indeholder HP
Classroom Manager, HP Adaptive Learning fra Fishtree, Corinth Classroom, HP Simple Sign-on fra Classlink og meget mere)12

Sikkerhedsstyring

TPM 2.0, holder til sikkerhedslås13,16,17,18

Strømforsyning

45-W Smart-vekselstrømsadapter; 65-W EM Smart-vekselstrømsadapter
3-cellers HP-litiumionbatteri på 41 Wh med lang levetid
Op til 11 timer20
(Batteriet er indbygget og kan ikke udskiftes af kunden. Kan serviceres under garantien.)

Mål

20,79 x 30,24 x 1,99 cm

Vægt

Vægt fra 1,35 kg (uden berøringsteknologi); Vægt fra 1,45 kg (med berøringsteknologi) (Vægten varierer med konfigurationen og komponenterne)

Miljøansvar

Lav halogen21

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-certificerede konfigurationer; EPEAT® Gold

Garanti

Fås med 3 eller 1 års begrænset garanti (afhængigt af landet), 3 års begrænset garanti på HP’s batteri med lang levetid (fås kun med 3 års platformsgaranti). Med HP Care
Pack-tjenester kan du udvide beskyttelsen ud over standardgarantien (valgfri). Du kan få flere oplysninger på: hp.com/go/cpc.
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HP anbefaler Windows 10 Pro.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Slim-rygsæk

HP's slanke Ultrabook-rygsæk – en elegant, holdbar og kompakt messenger-taske, der er bygget til Ultrabook™.1 Et sort,
kipret stof, der fremhæves vha. gråt skotskternet stof kombinerer både form og funktioner for at hjælpe med at beskytte
din hardware og give dig et poleret udseende.

Produktnummer: F3W16AA

3-knappers HP-lasermus
med USB-tilslutning

Den imponerende slanke og holdbare 3-knappers HP-lasermus med USB-tilslutning er fremstillet til effektiv
hverdagsbrug og som et supplement til din bærbare HP Business-computer.

HP 65 W
Smart-vekselstrømsadapter

Forsyn din bærbare pc med kontrolleret strømtilføring. HP's nye Smart-vekselstrømsadapter til 65 w, som regulerer
strømmen og udligner strømsvingninger, er designet til at reducere kabelbelastning og har en speciel dongle, der kan
understøtte aktuelle og tidligere HP-modeller – perfekt til udskiftning af den bærbare pc's strømadapter eller som en
tiltrængt reserve.

Produktnummer: H4B81AA

Produktnummer: H6Y89AA

HP Essential kabellås med
nøgle

Føj et ekstra lag sikkerhed til din bærbare pc med en HP Essential-kabellås med nøgle, som designet til alle bærbare
computere med en standard holder til låse.

Trådløst HP UC Duo-headset

Tag et opkald op til 30 m væk fra skrivebordet eller telefonen med det trådløse HP UC Duo-headset, og få førsteklasses
stereolyd og støjannullering i selv de mest travle miljøer – alt samlet i en konstruktion, der er behageligt at bære i løbet af
arbejdsdagen.12

Produktnummer: T0Y14AA

Produktnummer: W3K09AA

Du får 3 års hardwaresupport næste hverdag på stedet til din computerenhed udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UK703E
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Fodnoter
1 Formålet med MIL-STD-testene er ikke at demonstrere egnethed i forhold til kontraktkravene fra det amerikanske forsvarsministerium eller til militærbrug. Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydelse under disse testforhold. I tilfælde af skader under

MIL-STD-testbetingelserne og alle andre hændelige skader kræves der en ekstra HP Care Pack med dækning af hændelige skader.
2 Visse konfigurationer kræver et bagudrettet kamera (tilbehør). Fremadrettet kamera er standard på alle modeller.
3 Skal anskaffes separat eller som tilbehør.
4 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes.
Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.windows.com.
5 Sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for købet af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan få flere oplysninger på
www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen
måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
6 MM14-batteriets levetid med Windows 10 afhænger af forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, brug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt
med tiden og afhængigt af brugen. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver

automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.windows.com/.
2 Multicore er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt
konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne.
3 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Der er reserveret op til 30 GB til systemgendannelsessoftware (i Windows 10).
4 Fås ikke med eMMC-lager.
5 Ingen HPRM.
6 HD-billeder vises kun med HD-indhold.
7 Kabler sælges separat.
8 Kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse; sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endelige. Hvis de endelige
specifikationer afviger fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.
9 Kræver internetadgang.
10 HDMI-kabel skal købes separat.
11 Opløsningen afhænger af skærmens egenskaber samt indstillingerne for opløsning og farvedybde.
12 HP ePrint-driveren kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto. På www.hp.com/go/eprintcenter kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre
oplysninger om HP ePrint.
13 Skype tilbydes ikke i Kina.
14 Er ikke forudinstalleret. Kommer snart på http://www.hp.com/go/clientmanagement
15 Kræver abonnement på LANDESK Management.
16 Lås sælges separat
17 Absolute-agenten er slået fra ved levering og aktiveres, når kunden aktiverer et betalt abonnement. Abonnementer kan købes, så de gælder i perioder på flere år. Tjenesten er begrænset. Kontakt Absolute, hvis du vil have oplysninger om mulighederne uden for
USA. Absolut Recovery-garantien er en begrænset garanti. Der gælder visse betingelser. Du kan få flere oplysninger på: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete er en valgfri tjeneste, som leveres af Absolute
Software. Hvis den anvendes, gøres Recovery-garantien ugyldig. Kunderne skal først underskrive en aftale om forhåndsgodkendelse og enten erhverve sig en pinkode eller købe en eller flere RSA SecurID-amuletter fra Absolute Software for at kunne bruge Data
Delete-tjenesten.
18 Kræver HP Classroom Manager for Teachers, som sælges separat til brug for overvågning og låsning af enheder via lærerens Windows-computer; der er ingen låse- og styringsfunktioner i HP Classroom Manager for Student. Kontrol og låsning af enheder skal
foretages fra lærerens Windows-skrivebordskonsol.
19 HP Care Pack-tjenester sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for købet af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan få
flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse
rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
20 MM14-batteriets levetid med Windows 10 afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres
naturligt med tiden og brugen af det. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com.
21 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder er ikke med lavt halogenindhold. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
23 BEMÆRK: 3 I overensstemmelse med Microsofts supportpolitik understøtter HP ikke operativsystemerne Windows 8 og Windows 7 på produkter, der er konfigureret med Intel- og AMD-processorer af 7. generation (eller nyere). Ydermere udbydes der ikke
drivere til Windows 8 og 7 på http://www.support.hp.com.
24 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du se registreringsstatus for hvert land. Du kan se oplysninger om solenergitilbehør i HP’s butik med tilbehør fra tredjeparter på
www.hp.com/go/options.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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