Dataark

HP ProBook x360 11 G1 EE bærbar PC
Utdannelsesklar og tilpasningsdyktig til alle former for opplæring
Bedre opplæringsresultater, spar tiden
til lærerne og engasjer studentene
som aldri før med den kraftige,
slitesterke, fleksible HP ProBook x360
11 G1 Education Edition. Den
konverterer enkelt fra en bærbar PC, til
et nettbrett, til et stativ, til et telt og
flytter seg sømløst mellom
klasserommet og hjemmet.

HP anbefaler Windows 10 Pro.
Bygd for å tåle elever og skoledagen

● Gjør livet enkelt for IT-avdelingen og lærere med en PC som er lett å bære og som er laget for å beskytte mot støt og bestå MIL-STD
810G1, med Corning® Gorilla® Glass 4, sammenstøpt industrigummi og et plukkesikkert tastatur som kan motstå mindre
søleulykker.

Oppmuntre til blandet læring

● Snu, brett og lær med en hengsel på 360° og valgfrie doble kamera2 som tilpasser seg alle aktiviteter. Skap innhold i bærbar
PC-modus, samarbeid i standardmodus, del og presenter i teltmodus og les, skriv og tegn i nettbrettmodus.

Berør eller klikk

● Kommenter, tegn, løs matematiske problemer og ta notater direkte på skjermen med integrert førsteklasses berøringsteknologi og
en valgfri aktiv penn3 som støtter en autentisk digital blekkopplevelse som ligner papir og penn eller malerkost.
● Bruk en enhet med operativsystemet Windows 10 Pro4 som allerede er velkjent blant elever og lærere.
● Muliggjør prosjektbasert læring med det valgfrie doble kamerasystemet som lar elevene se hva de spiller inn i fire moduser: bærbar
PC, nettbrett, telt og stativ.2
● Gi studentene rask og enkel tilgang til flere programmer med de nyeste Intel®-prosessorene som leverer imponerende
produktivitet og grafikkytelse og som hjelper med å utvide batteritiden.
● Ta for deg skoledagen og leksene med opptil 11 timers batteritid.6
● Møt og overgå de globale kravene til studentene med HP School Pack 2.5, en samling med digitale verktøy og innhold som er
utviklet for samarbeidende, standardinnrettet og tilpasset opplæring.
● Påse en pålitelig tilkobling med Intel® 2 x 2 AC trådløst og en RJ-45-port.
● Koble til enheter og skjermer med to USB 3.1 Gen 1, HDMI, 3,5 mm mikrofon- og høyttalerporter og USB-C™, som støtter
mobiltelefonladning og -dataoverføring og bruken av USB-C™-flashstasjoner.
● Slapp av med en IT-investering som støttes av en ett års standard begrenset garanti som kan utvides med en valgfri HP
Care-tjeneste.5

HP anbefaler Windows 10 Pro.
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Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

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

Prosessorfamilie

Intel® Celeron®-prosessor; Intel® Pentium®-prosessor

Tilgjengelige prosessorer2,23

Intel® Celeron® N3350 med Intel® HD Graphics 500 (1,1 GHz grunnfrekvens, opptil 2,4 GHz seriefrekvens, 2 MB cache, 2 kjerner); Intel® Celeron® N3450 med Intel® HD Graphics 500
(1,1 GHz grunnfrekvens, opptil 2,2 GHz seriefrekvens, 2 MB cache, 4 kjerner); Intel® Pentium® N4200 med Intel® HD Graphics 505 (1,1 GHz grunnfrekvens, opptil 2,5 GHz
seriefrekvens, 2 MB cache, 4 kjerner)
(I samsvar med Microsofts støttepolicy støtter ikke HP operativsystemene Windows® 8 eller Windows 7 på produkter som er konfigurert med Intel- og AMD-prosessorer fra syvende generasjon og fremover. HP tilbyr
derfor ikke drivere for Windows® 8 eller Windows 7 på http://www.support.hp.com.)

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

Inntil 4 GB DDR3L-1600 SDRAM
Merknad om standardminne: Overføringshastigheter opptil 1600 MT/s

Internminne

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

Skjerm

29,46 cm (11,6") diagonalt HD SVA eDP LED tynn berøringsskjerm (1366 x 768)6,11

Tilgjengelig grafikk

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

Trådløsteknologi

Kombinert Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Kombinert trådløst og Bluetooth® 4.08

Kommunikasjon

Realtek RTL8111HSH Gigabit Ethernet

Utvidelsesspor

1 microSDStøtter micro-SD, SDHC, SDXC

Porter og kontakter

2 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 3.1 Type-C™; 1 HDMI 1.4b; 1 AC strømkontakt; 1 RJ-45; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt10

Inndataenhet

Plukkesikkert og sølbestandig i full størrelse
Clickpad med støtte for flerberøringsbevegelser

Webcam

Brukervendt 720p-kamera; Verdensvendt 1080p sekundærkamera (enkelte modeller)6,9

Tilgjengelig programvare

Kjøp Office; HP ePrint Driver+JetAdvantage; HP Hotkey-støtte; HP JumpStart; HP Support Assistant; HP Noise Cancellation; Bing-søk; Skype; HP School Pack (inneholder HP
Classroom Manager, HP Adaptive Learning laget av Fishtree, Corinth Classroom, HP Simple Sign-on laget av Classlink og mer)12

Sikkerhetsadministrasjon

Absolute Persistence-modul; HP BIOSphere; HP Client Security Gen3; HP Device Access Manager; HP Secure Erase; HP Sure Start Gen3; Smartkortleser; TPM 2.013,16,17,18

Strøm

45 W smart strømadapter; 65 W EM Smart strømadapter
HP Long Life 3 celler 41 Wh Li-ion
Opptil 11 timer20
(Batteriet er internt og kan ikke byttes av kunden. Service under garanti.)

Mål

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

Vekt

Starter på 1,35 kg (u/berøring); Starter på 1,45 kg (berøring) (Vekten varierer etter konfigurasjon og komponenter)

Miljømessig

Lavhalogen21

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifiserte konfigurasjoner tilgjengelig; EPEAT® Gold

Garanti

Alternativer for begrenset 3-års og 1-års garanti er tilgjengelige, avhengig av land, 3-års begrenset garanti på HP Long Life-batteri (kun tilgjengelig med 3-års plattformsgaranti).
Valgfrie HP Care Pack-tjenester er tilgjengelige for å utvide beskyttelsen ut over standardgarantien. Du finner mer informasjon på: hp.com/go/cpc.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Slim Backpack

HP tynn Ultrabook-ryggsekk – en stilig, slitesterk og kompakt budveske som er bygd for Ultrabook™. Svart twill-stoff med
innslag av grå ruter kombinerer form og funksjon å beskytte maskinvaren og gi deg et polert utseende.

Produktnummer: F3W16AA

HP 3-knappers USB-lasermus

Den imponerende elegante og slitesterke HP 3-knappers USB-lasermusen er laget for daglig ytelse og for å utfylle din HP
bærbare kontor-PC.

Produktnummer: H4B81AA

HP 65 W Smart
vekselstrømsadapter

Mat den bærbare PCen med kontrollert strømforsyning. HPs nye 65 W smart LS-adapter regulerer strøm og forskyver
elektriske spenningstopper, det er designet for å redusere kabelbelastning og inkluderer en spesiell dongel som støtter
nåværende og tidligere HP-modeller – En perfekt utbytteadapter til den bærbare PCen eller en reserve.

Produktnummer: H6Y89AA

HP Essential vaierlås med
nøkkel

Legg til et ekstra lag med sikkerhet i den bærbare datamaskinen med HP Essential vaierlås med nøkkel, laget for alle
bærbare datamaskiner med standard sikkerhetslåsfeste.

HP UC Wireless Duo-hodesett

Svar på et anrop 30 meter fra skrivebordet eller ring med HP UC Wireless Duo-hodesett og få førsteklasses stereolyd og
støyreduksjon selv i de travleste kontormiljøene, med et design som er behagelig å bruke hele dagen.12

Produktnummer: T0Y14AA

Produktnummer: W3K09AA

HP 3 år service, på stedet
neste virkedag, bare bærbar
PC

Få maskinvarestøtte på neste virkedag på stedet i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker for dataenheten din hvis problemet
ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: UK703E
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Fotnoter
1

MIL-STD-testing er ikke ment som demonstrasjon av egnethet i forhold til amerikanske forsvarskontrakter eller for militær bruk. Testresultatene er ingen garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Erstatning for skade under MIL-STD-testforhold
og/eller utilsiktet skade krever valgfri HP Accidental Damage Protection Care Pack.
2
Krever valgfritt bakovervendt kamera kun tilgjengelig på enkelte konfigurasjoner. Forovervendt kamera er standard på alle modeller.
3 Selges separat eller som tilleggsfunksjon.
4
Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10
oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.windows.com.
5
Selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av HPs
relevante tjenestevilkår som kunden fikk oppgitt skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs relevante tjenestevilkår eller HPs
begrensede garanti som gjelder for HP-produktet.
6
Windows 10/MM14-batteritiden vil variere, avhengig av ulike faktorer, som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Det er normalt at den maksimale batterikapasiteten reduseres
over tid og ved bruk. Se www.bapco.com for mer informasjon.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1

Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10
oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.windows.com/.
2
Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av programmets arbeidsbelastning og
konfigurasjonen til maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse.
3 For lagringsstasjoner, GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows 10) er reservert til programvare for systemgjenoppretting.
4
Ikke tilgjengelig med eMMC-lagring.
5
Ingen HPRM.
6
HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
7 Alle kabler selges separat.
8 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er
forskjellige fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare datamaskinens mulighet til å kommunisere med andre trådløse 802.11ac-enheter.
9 Internett-tilgang kreves.
10 HDMI-kabel selges separat.
11 Oppløsninger avhenger av skjermegenskap og innstillinger for oppløsning og fargedybde.
12 HP ePrint-stasjon krever Internett-tilkobling til en nettaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokumenter og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/eprintcenter).
13 HP BIOSphere er kun tilgjengelig for bedrifts-PC-er med HP-BIOS.
14 HP SoftPaq Download Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); HP Microsoft Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager: Ikke forhåndsinstallert, men er tilgjengelig for nedlasting fra http://www.hp.com/go/clientmanagement.
15 LANDESK Management-abonnement påkrevd.
16 Lås selges separat
17 Absolute-agenten leveres avslått, og blir aktivert når kunder kjøper og aktiverer et abonnement. Abonnementer kan kjøpes for perioder som løper over flere år. Tjenesten er begrenset. Undersøk hos Absolute med hensyn til tilgjengelighet utenfor USA. Absolute
Recovery Guarantee er en begrenset garanti. Visse vilkår gjelder. Alle detaljer finnes her: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Data Delete er en valgfri tjeneste fra Absolute Software. Recovery Guarantee er ugyldig hvis
utnyttet. For å bruke Data Delete-tjenesten må kunder først undertegne en forhåndsgodkjenningsavtale og enten skaffe seg en PIN-kode eller kjøpe en eller flere RSA SecurID-koder fra Absolute Software.
18 Sure Start Gen3 krever en 7. generasjons Intel®-prosessor.
19 HP Care Pack selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester
reguleres av HPs relevante tjenestevilkår som kunden fikk oppgitt skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs relevante
tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder for HP-produktet.
20 Batteritiden i Windows 10 MM14 vil variere, avhengig av ulike faktorer, som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløs funksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Det er normalt at den maksimale batterikapasiteten reduseres
over tid og ved bruk. Se www.bapco.com for mer informasjon.
21 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
23 MERK: I samsvar med Microsofts støttepolicy støtter ikke HP operativsystemene Windows® 8 eller Windows 7 på produkter som er konfigurert med Intel- og AMD-prosessorer fra syvende generasjon og fremover. HP tilbyr derfor ikke drivere for Windows® 8
eller Windows 7 på http://www.support.hp.com.
24 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land. Se HPs butikk for tredjepartstilbehør for solenergitilbehør www.hp.com/go/options.
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