Φύλλο δεδομένων

Φορητός υπολογιστής HP ProBook x360 11 G1
EE
Έτοιμο για εκπαίδευση και προσαρμόσιμο σε κάθε στυλ εκμάθησης
Βελτιώστε τα εκπαιδευτικά
αποτελέσματα, εξοικονομήστε χρόνο
διδασκαλίας και κερδίστε την
προσοχή των μαθητών όπως ποτέ
πριν, με τον πανίσχυρο, ανθεκτικό και
ευέλικτο HP ProBook x360 11 G1
Education Edition. Μετατρέπεται
εύκολα από φορητό υπολογιστή σε
tablet, τοποθετείται κάθετα ή
διπλωμένος, και μεταφέρεται άνετα
από την αίθουσα διδασκαλίας στο
σπίτι.

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.
Σχεδιασμένος να αντέχει μαθητές και σχολείο

● Απλοποιήστε τη ζωή των συνεργατών IT και των εκπαιδευτικών με έναν υπολογιστή που μεταφέρεται εύκολα και έχει
σχεδιαστεί να αντέχει σε χτυπήματα και στις δοκιμές MIL-STD 810G1, με Corning® Gorilla® Glass 4, ενσωματωμένο βιομηχανικό
καουτσούκ και ανθεκτικό αδιάβροχο πληκτρολόγιο.

Ανακαλύψτε τη συνδυαστική εκμάθηση

● Γυρίστε, διπλώστε και μάθετε με την άρθρωση 360° και τις προαιρετικές 2 κάμερες2 που προσαρμόζονται σε κάθε
δραστηριότητα. Δημιουργήστε περιεχόμενο σε λειτουργία φορητού υπολογιστή, συνεργαστείτε σε λειτουργία stand,
μοιραστείτε και παρουσιάστε σε λειτουργία tent και διαβάστε, γράψτε και σχεδιάστε σε λειτουργία tablet.

Αγγίξτε ή πατήστε

● Σημειώστε σχόλια, σχεδιάστε, επιλύστε μαθηματικά προβλήματα και κρατήστε σημειώσεις απευθείας πάνω στην οθόνη σας,
με την ενσωματωμένη ανώτερη τεχνολογία αφής και μια προαιρετική ενεργή γραφίδα3 που υποστηρίζει την αυθεντική
εμπειρία ψηφιακής γραφής με μελάνι, όπως στο χαρτί με ένα στυλό ή ένα πινέλο.
● Δημιουργήστε μια συσκευή με το λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro4, το οποίο αποτελεί ήδη δεύτερη φύση για μαθητές και
εκπαιδευτικούς.
● Αξιοποιήστε τη δυνατότητα εκμάθησης με εργασίες, με το προαιρετικό σύστημα με δύο κάμερες που επιτρέπει στους μαθητές
να βλέπουν τι καταγράφουν σε τέσσερις λειτουργίες: φορητού υπολογιστή, tablet, tent και stand.2
● Βοηθήστε τους μαθητές να εργάζονται γρήγορα και εύκολα σε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, με επεξεργαστές Intel®
τελευταίας τεχνολογίας που παρέχουν εντυπωσιακή παραγωγικότητα και απόδοση γραφικών και παρατείνουν τη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας.
● Βυθιστείτε στη σχολική ημέρα και τις σχολικές εργασίες χάρη στη διάρκεια μπαταρίας έως και 11 ωρών.6
● Καλύψτε τις ανάγκες των σύγχρονων μαθητών με τη σουίτα ψηφιακών εργαλείων και περιεχομένου HP School Pack 2.5,
σχεδιασμένη για μια εξατομικευμένη μάθηση που ευνοεί τη συνεργασία και ακολουθεί τα πρότυπα.
● Εξασφαλίστε αξιόπιστη συνδεσιμότητα με ασύρματο Intel® AC 2x2 και μια θύρα RJ-45.
● Συνδεθείτε με συσκευές και οθόνες με δύο θύρες USB 3.1 Gen 1, θύρα HDMI, θύρες μικροφώνου και ηχείου 3,5 mm, αλλά και
θύρα USB-C™ που υποστηρίζει φόρτιση κινητού τηλεφώνου και μεταφορά δεδομένων καθώς και χρήση μονάδων flash
USB-C™.
● Μείνετε ήσυχοι με μια επένδυση IT που υποστηρίζεται από τυπική περιορισμένη εγγύηση ενός έτους, με δυνατότητα
επέκτασης με την προαιρετική υπηρεσία HP Care.5
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Πίνακας προδιαγραφών

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Pro 64 – Η HP συνιστά Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641
Windows 10 Pro (άδεια National Academic)22

Οικογένεια επεξεργαστή

Επεξεργαστής Intel® Celeron®, επεξεργαστής Intel® Pentium®

Διαθέσιμοι επεξεργαστές2

Intel® Celeron® N3350 με γραφικά Intel HD 500 (1,1 GHz, έως 2,4 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες), Intel® Pentium® N4200 με γραφικά Intel HD 505 (1,1 GHz, έως 2,5 GHz,
μνήμη cache 2 MB, 4 πυρήνες)

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη

Έως 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1600 MT/s

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

128 GB Έως 256 GB Μονάδα στερεάς κατάστασης M.23,4
Έως 64 GB eMMC SSD3,5

Οθόνη

Λεπτή αντιθαμβωτική οθόνη HD SVA eDP LED 29,46 cm (11,6") (1.366 x 768), Λεπτή οθόνη αφής HD SVA eDP LED 29,46 cm (11,6") (1.366 x 768)6,11

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα: Γραφικά Intel® HD 500, γραφικά Intel® HD 5056

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi και Bluetooth® 4.28

Επικοινωνίες

Realtek RTL8111HSH Gigabit Ethernet

Υποδοχές επέκτασης

1 θύρα microSD7
(Υποστηρίζει micro SD, SDHC, SDXC)

Θύρες και υποδοχές

2 USB 3.1 Gen 1, 1 USB 3.1 Type-C™, 1 HDMI 1.4b, 1 υποδοχή τροφοδοσίας AC, 1 RJ-45, 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου10

Συσκευή εισόδου

Πλήρους μεγέθους, αδιάβροχο και ανθεκτικό
Clickpad κινήσεων πολλαπλής αφής

Webcam

Μπροστινή κάμερα 720p, δευτερεύουσα πίσω κάμερα 1080p (επιλεγμένα μοντέλα)6,9

Διαθέσιμο λογισμικό

Office με επιλογή αγοράς, Πρόγραμμα οδήγησης HP ePrint και JetAdvantage, Υποστήριξη HP Hotkey, HP JumpStart, HP Support Assistant, HP Noise Cancellation, Αναζήτηση Bing,
Skype, HP School Pack (περιλαμβάνει τα HP Classroom Manager, HP Adaptive Learning από την Fishtree, Corinth Classroom, HP Simple Sign-on από την Classlink κ.ά.)12,13,18

Διαχείριση ασφάλειας

TPM 2.0, υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας16,17

Τροφοδοσία Ισχύος

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W, Έξυπνο τροφοδοτικό AC EM 65 W
Ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 41 Wh, μεγάλης διάρκειας ΗΡ
Έως 11 ώρες20
(Η μπαταρία είναι εσωτερική. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον πελάτη. Δυνατότητα σέρβις βάσει εγγύησης.)

Διαστάσεις

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

Βάρος

Από 1,35 kg (χωρίς υποστήριξη αφής). Από 1,45 kg (με υποστήριξη αφής)
(Το βάρος ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση και τα στοιχεία)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο21

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Εγγύηση

Διατίθενται επιλογές περιορισμένης εγγύησης 3 ετών και 1 έτους ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, και περιορισμένη εγγύηση 3 ετών για την μπαταρία μεγάλης διάρκειας HP
(διατίθεται μόνο με την εγγύηση 3 ετών). Διατίθενται προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack για να επεκτείνετε την προστασία σας πέρα από την τυπική εγγύηση. Για
περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: hp.com/go/cpc.
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Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Υπηρεσία HP για 3 έτη με
επιτόπια απόκριση την
επόμενη εργάσιμη για
φορητό υπολογιστή

Λάβετε επιτόπια υποστήριξη για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP,
εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: UK703E
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Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Οι δοκιμές MIL-STD εκκρεμούν και δεν αποσκοπούν να υποδείξουν καταλληλότητα για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ ή για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν αποτελούν εγγύηση

της μελλοντικής απόδοσης στις ίδιες συνθήκες δοκιμών. Για τις βλάβες που προκύπτουν στις συνθήκες των δοκιμών MIL STD και τις βλάβες που οφείλονται σε ατύχημα, απαιτείται προαιρετικό HP Care Pack για προστασία από τυχαία ζημιά.
2 Απαιτείται προαιρετική πίσω κάμερα μόνο σε επιλεγμένες διαμορφώσεις. Η μπροστινή κάμερα ανήκει στον βασικό εξοπλισμό για όλα τα μοντέλα.
3 Διατίθεται ξεχωριστά ή ως πρόσθετη λειτουργία.
4 Δεν διατίθενται όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της
λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και είναι μόνιμα ενεργοποιημένα. Για τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον.
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.windows.com.
5 Πωλείται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για
λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά
δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.
6 Η διάρκεια της μπαταρίας στα Windows 10/MM14 εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το μοντέλο του προϊόντος, η διαμόρφωση, οι φορτωμένες εφαρμογές, οι λειτουργίες, η χρήση, η ασύρματη λειτουργία και οι ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας. Η
μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες: www.bapco.com.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της

λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και είναι μόνιμα ενεργοποιημένα. Για τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.windows.com/.
2 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του
ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
3 Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 10) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
4 Δεν διατίθεται με αποθήκευση eMMC.
5 Χωρίς HPRM.
6 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
7 Τα καλώδια πωλούνται ξεχωριστά.
8 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που διατίθενται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. Οι προδιαγραφές του 802.11ac WLAN δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εάν οι τελικές
προδιαγραφές διαφέρουν από τις προσχεδιασμένες, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα του φορητού υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές 802.11ac WLAN.
9 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.
10 Το καλώδιο HDMI πωλείται ξεχωριστά.
11 Οι αναλύσεις εξαρτώνται από τις δυνατότητες οθόνης και τις ρυθμίσεις ανάλυσης και βάθους χρώματος.
12 Για το Πρόγραμμα οδήγησης HP ePrint απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού στο HP ePrint (για τη λίστα των υποστηριζόμενων εκτυπωτών, εγγράφων και τύπων εικόνας και για άλλες
λεπτομέρειες σχετικά με το HP ePrint: www.hp.com/go/eprintcenter).
13 Το Skype δεν διατίθεται στην Κίνα.
14 Μη προεγκατεστημένο, σύντομα διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/clientmanagement
15 Απαιτείται εγγραφή στο LANDESK Management.
16 Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά
17 Ο παράγοντας Absolute παραδίδεται από το εργοστάσιο απενεργοποιημένος και ενεργοποιείται όταν οι πελάτες αγοράσουν και ενεργοποιήσουν τη συνδρομή. Παρέχονται συνδρομές για πολλά διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Ενδέχεται να ισχύουν
περιορισμοί στην υπηρεσία. Για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας εκτός ΗΠΑ, απευθυνθείτε στην Absolute. Η εγγύηση Absolute Recovery Guarantee είναι περιορισμένη. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί. Για λεπτομέρειες:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Η υπηρεσία Data Delete είναι προαιρετική και παρέχεται από την Absolute Software. Εάν χρησιμοποιηθεί, η εγγύηση Recovery Guarantee ακυρώνεται. Για να χρησιμοποιήσουν την
υπηρεσία Data Delete, οι πελάτες πρέπει να υπογράψουν ένα συμφωνητικό προ-εξουσιοδότησης και να λάβουν έναν κωδικό PIN ή να αγοράσουν ένα ή περισσότερα διακριτικά RSA SecurID από την Absolute Software.
18 Για έλεγχο και κλείδωμα των συσκευών από την κονσόλα επιτραπέζιου υπολογιστή Windows του εκπαιδευτικού, απαιτείται το HP Classroom Manager for Teachers, το οποίο παρέχεται ξεχωριστά. Δεν παρέχεται λειτουργία κλειδώματος και ελέγχου από το
HP Classroom Manager for Students. Η δυνατότητα ελέγχου και κλειδώματος συσκευών παρέχεται από την κονσόλα του επιτραπέζιου υπολογιστή Windows του εκπαιδευτή.
19 Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν
απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης
μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το
προϊόν HP.
20 Η διάρκεια της μπαταρίας στα Windows 10 με MM14 εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το μοντέλο του προϊόντος, η διαμόρφωση, οι φορτωμένες εφαρμογές, οι λειτουργίες, η χρήση, η ασύρματη λειτουργία και οι ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας. Η
μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες: www.bapco.com.
21 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε
αλογόνο.
22 Ορισμένες συσκευές ακαδημαϊκής χρήσης θα ενημερωθούν αυτόματα στα Windows 10 Pro Education με την επετειακή ενημέρωση των Windows 10. Τα χαρακτηριστικά διαφέρουν. Για πληροφορίες χαρακτηριστικών των Windows 10 Pro Education,
ανατρέξτε στο https://aka.ms/ProEducation.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/notebooks

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την HP Inc. κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες USB Type-C™ και USB-C™ είναι
εμπορικά σήματα της USB Implementers Forum. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Όλα τα
άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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