Podatkovni list

Prenosni računalnik HP ProBook
x360 11 G1 EE
Pripravljen za učenje in z možnostjo prilagoditve kakršnemu koli slogu
učenja
Z zmogljivim, odpornim in prilagodljivim
računalnikom HP ProBook x360 11 G1
Education Edition izboljšajte učne rezultate,
prihranite čas učiteljev in zaposlite
študente na povsem nov način. Preprosto
ga je spremeniti iz prenosnega v tablični
računalnik in iz načina stojala v način
šotora, lahko pa ga je tudi prenašati med
učilnico in domom.
HP priporoča Windows 10 Pro.

Oblikovan za množico študentov in šolski dan
Z lahko prenosljivim računalnikom, oblikovanim tako, da je odporen na udarce in zaradi dodanega
stekla Corning® Gorilla® Glass 4, odlite industrijske gumbe in tipkovnice, odporne na praske in
manjša razlitja, opravi preizkuse MIL-STD 810G1, poenostavite tehnologijo in življenje učiteljev.

Spodbudite kombinirano učenje
360-stopinjski tečaj omogoča obračanje, zlaganje in učenje, dodatni kameri2 pa je mogoče
prilagoditi vsaki dejavnosti. Vsebino lahko ustvarjate v načinu prenosnega računalnika, sodelujete
lahko v načinu stojala, vsebino lahko souporabljate in prikazujete predstavitve v načinu šotora,
berete, pišete in rišete pa v načinu tabličnega računalnika.

Dotik ali tap
Na zaslonu z vgrajeno vrhunsko tehnologijo dotika in dodatnim aktivnim peresom3, ki podpira
izvirno digitalno izkušnjo pisanja s črnilom, podobno papirju in peresu ali čopiču, lahko dodajate
komentarje, rišete, rešujete matematične vozle in si delate zapiske.
Uvedite napravo z operacijskim sistemom Windows 10 Pro4, ki ga študenti in učitelji že zelo dobro
poznajo.
Omogočite na projektih temelječe učenje s sistemom dveh kamer, ki študentom omogoča, da si
ogledajo posnetke v štirih načinih: v načinu prenosnega računalnika, tabličnega računalnika, šotora
in stojala.2
Z najnovejšimi procesorji Intel®, ki zagotavljajo izjemno storilnost in grafično zmogljivost ter
pomagajo varčevati z energijo, študentom omogočite hitro in preprosto delo v več aplikacijah.
Z akumulatorjem z življenjsko dobo do 11 ur6 se spopadite s šolskim dnem in domačo nalogo.
Z zbirko HP School Pack 2.5, ki vključuje digitalna orodja in vsebine, oblikovane za učenje, ki temelji
na sodelovanju, doseganju standardov in prilagojenemu delu, lahko dosežete in še presežete
globalne zahteve učencev.
Z brezžičnim vmesnikom Intel® 2 x 2 AC in priključkom RJ-45 pomagajte zagotoviti zanesljivo
povezljivost.
Z dvema priključkoma USB 3.1 prve generacije, priključkom HDMI, 3,5-mm priključkom za mikrofon
in zvočnik ter priključkom USB-C™, ki zagotavlja podporo za polnjenje mobilnega telefona, prenos
podatkov in uporabo ključkov USB-C™, se lahko povežete z napravami in zasloni.
Delajte brez skrbi z izdelkom, za katerega je na voljo enoletna standardna omejena garancija, ki jo
je mogoče razširiti z dodatno storitvijo HP Care.5
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HP priporoča Windows 10 Pro.

Prenosni računalnik HP ProBook x360 11 G1 EE Tabela specifikacij

Razpoložljivi operacijski sistemi

Windows 10 Pro 64 – HP recommends Windows 10 Pro. 1
Windows 10 Home 64 1
Windows 10 Pro in S mode 25

Družina procesorjev

Procesor Intel® Celeron®; Procesor Intel® Pentium®

Razpoložljivi procesorji 2,23

Intel® Celeron® N3350 z grafično kartico Intel® HD Graphics 500 (osnovna frekvenca 1,1 GHz, frekvenca s tehnologijo Burst do 2,4 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri);
Intel® Celeron® N3450 z grafično kartico Intel® HD Graphics 500 (osnovna frekvenca 1,1 GHz, frekvenca s tehnologijo Burst do 2,2 GHz, 2 MB predpomnilnika, 4
jedra); Procesor Intel® Pentium® N4200 z grafično kartico Intel® HD 505 (osnovna frekvenca 1,1 GHz, višja frekvenca do 2,5 GHz, 2 MB predpomnilnika, 4 jedra)

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Največji pomnilnik

4 GB DDR3L-1600 SDRAM
Hitrosti prenosa podatkov do 1600 MT/s

Notranji pomnilnik

128 GB največ 256 GB Pogon SSD M.2 3,4
največ 64 GB eMMC SSD 3,5

Prikaz

Tanki zaslon na dotik HD SVA eDP z diagonalo 29,46 cm (11,6 palca) in osvetlitvijo LED (1366 x 768) 6,11

Razpoložljiva grafika

Vgrajeno: Grafična kartica Intel® HD 500; grafična kartica Intel® HD 5056

Zvočna kartica

Zvok HD; dva zvočnika; dva digitalna mikrofona; kombinirani priključek za slušalke/mikrofon

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® 4.2 8

Razširitvene reže

1 microSD 7
(Zagotavlja podporo za kartice mikro SD, SDHC in SDXC)

Vrata in priključki

2 priključka USB 3.1 prve generacije; 1 priključek USB 3.1 Type-C™; 1 priključek HDMI 1.4b; 1 priključek za napajanje z izmeničnim tokom; 1 priključek RJ-45; 1
kombinirani priključek za slušalke/mikrofon10

Vhodne naprave

Polne velikosti, odporna na praske in razlitja
Sledilna ploščica za več dotikov

Komunikacije

Krmilnik Realtek RTL8111HSH za gigabitni Ethernet

Fotoaparat

Kamera 720p, obrnjena proti uporabniku; sekundarna kamera 1080p, obrnjena navzven (pri nekaterih modelih) 6,9

Razpoložljiva programska oprema

Buy Office; gonilnik HP ePrint in JetAdvantage; podpora za HP Hotkey; HP JumpStart; HP Support Assistant; HP-jevo odpravljanje hrupa; Bing Search; Skype; HP
School Pack (vključuje HP Classroom Manager, HP Adaptive Learning, ustvarjen v podjetju Fishtree, Corinth Classroom in HP Simple Sign-on, ustvarjen v podjetju
Classlink, ter druge programe); 12

Upravljanje varnosti

Absolute persistence module; HP BIOSphere; HP Client Security Gen3; HP Device Access Manager; HP Secure Erase; HP Sure Start Gen3; Smart card reader; TPM 2.0

Funkcije upravljanja

HP SoftPaq Download Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); LANDESK Management 14,15

Napajanje

45-vatni pametni napajalnik za izmenični tok; 65-vatni pametni napajalnik EM za izmenični tok

Vrsta akumulatorja

3-celični litij-ionski akumulator HP Long Life (41 Wh)

Življenjska doba akumulatorja

Do 11 ur 20

Mere

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

Teža

Že od 1,35 kg (brez upravljanja z dotikom); že od 1,45 kg (z upravljanjem na dotik)
(Teža je odvisna od konfiguracije in komponent)

Ustreznost za električno učinkovitost

Na voljo je konfiguracija, ki ustreza standardu ENERGY STAR®; EPEAT® Gold 24

Tehnični podatki o okolju

Nizka količina halogenih snovi 21

Garancija

Glede na državo sta na voljo 3-letna in 1-letna omejena garancija ter 3-letna omejena garancija za akumulator HP Long Life (na voljo samo s 3-letno garancijo za
platformo). Če želite poleg standardne garancije še dodatno zaščito, so na voljo dodatne storitve HP Care Pack. Za dodatne podrobnosti pojdite na spletno mesto
hp.com/go/cpc.

13,16,17,18

HP priporoča Windows 10 Pro.
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Prenosni računalnik HP ProBook x360 11 G1 EE
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

65-vatni napajalnik HP USB-C

S 65-vatnim napajalnikom HP USB-C™ lahko polnite in napajate prenosni ali tablični
računalnik1 prek priključka USB-C™ . S 65-vatnim napajalnikom HP USB-C™ lahko polnite in
napajate prenosni ali tablični računalnik1 prek priključka USB-C™ .
Številka izdelka: 1HE08AA

Brezžična miška HP Wireless

Z brezžično miško HP Premium, ki se brezhibno integrira s prenosnim računalnikom HP,
ustvarite eleganten, profesionalen delovni prostor, v katerem ni nereda, in si zagotovite dovolj
prostora za premikanje.
Številka izdelka: 1JR31AA

Mini združitvena postaja HP USB-C

Z racionalizirano rešitvijo za razširitev vrat, ki se prilega v žep, in je sodobna ter funkcionalna,
ste lahko produktivni na poti. Mini združitveno postajo HP USB-C™ odlikuje sodobno in
teksturirano oblikovanje, možnosti polnjenja med polnjenjem prenosnega polnilca1 in
povezljivosti za podatke, video, omrežje ter naprave2 pa so združene v kompaktno in
prenosljivo postajo. Z racionalizirano rešitvijo za razširitev vrat, ki se prilega v žep, in je
sodobna ter funkcionalna, ste lahko produktivni na poti. Mini združitveno postajo HP USB-C™
odlikuje sodobno in teksturirano oblikovanje, možnosti polnjenja med polnjenjem prenosnega
polnilca1 in povezljivosti za podatke, video, omrežje ter naprave2 pa so združene v kompaktno
in prenosljivo postajo.
Številka izdelka: 1PM64AA

10-mm kabelska ključavnica HP

Glavna 10-mm kabelska ključavnica HP, ki je oblikovana posebej za izjemno tanke prenosne
računalnike, pomaga ščititi prenosni računalnik v pisarni in v območjih z velikim pretokom ljudi,
saj ga pritrdi na trdno površino. Glavna 10-mm kabelska ključavnica HP, ki je oblikovana
posebej za izjemno tanke prenosne računalnike, pomaga ščititi prenosni računalnik v pisarni in
v območjih z velikim pretokom ljudi, saj ga pritrdi na trdno površino.
Številka izdelka: T1A62AA

3-letna podpora HP samo za
prenosne računalnike z
zagotovljenim popravilom na mestu
uporabe naslednji delovni dan

Zagotovite si triletno možnost podpore za strojno opremo računalnika naslednji delovni dan na
mestu uporabe, ki jo zagotovi pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na
daljavo.
Številka izdelka: UK703E
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Prenosni računalnik HP ProBook x360 11 G1 EE
Opombe k sporočilom
1 Preizkušanje pod oznako MIL-STD ni namenjeno prikazu ustreznosti s pogodbenimi zahtevami ameriškega ministrstva za obrambo ali zahtevami za vojaško uporabo. Rezultati preizkusa niso zagotovilo za prihodnje delovanje v takšnih

preizkusnih pogojih. Za povračilo škode na podlagi preizkusnih pogojev MIL STD ali kakršno koli naključno škodo potrebujete dodaten paket HP Care Pack za zaščito pred naključno škodo.
2 Pri nekaterih konfiguracijah zahteva dodatno kamero na zadnji strani. Kamera na sprednji strani je standardna pri vseh modelih.
3 Naprodaj ločeno ali kot dodatna funkcija.
4 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Za uporabo vseh funkcij operacijskega sistema Windows boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme,
gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje
lahko v veljavi dodatne zahteve. Pojdite na spletno mesto http://www.windows.com.
5 Naprodaj ločeno. Raven storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujeta glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne opreme. V veljavi so določene omejitve. Za
podrobnosti pojdite na spletno mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se stranka seznani ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi
dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.
6 Življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 10/MM14 je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, načina uporabe, funkcij brezžične povezave in nastavitev
upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto www.bapco.com.

Opombe k tehničnim podatkom
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Za uporabo vseh funkcij operacijskega sistema Windows boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme,

gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje
lahko v veljavi dodatne zahteve. Pojdite na spletno mesto http://www.windows.com/.
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 Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 30 GB je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena za obnovitev sistema (pri operacijskem sistemu
Windows 10).
4 Ni na voljo s shrambo eMMC.
5 Brez sistema HPRM.
6 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
7 Vsi kabli so naprodaj ločeno.
8 Potrebujete brezžično dostopno točko in internetno storitev, ki sta naprodaj ločeno. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Specifikacije za WLAN 802.11ac so samo osnutek in niso končne. Če se končne specifikacije
razlikujejo od osnutka, to lahko vpliva na zmožnost komunikacije prenosnega računalnika z drugimi napravami WLAN 802.11ac.
9 Zahtevan je dostop do interneta.
10 Kabel HDMI je naprodaj ločeno.
11 Ločljivosti so odvisne od zmožnosti monitorja ter od nastavitev ločljivosti in barvne globine.
12 Gonilnik HP ePrint zahteva internetno povezavo s spletnim tiskalnikom HP in registracijo računa HP ePrint (za seznam primernih tiskalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter druge podrobnosti storitve HP ePrint pojdite na spletno mesto
www.hp.com/go/eprintcenter).
13 HP BIOSphere available only on business PCs with HP BIOS.
14 HP SoftPaq Download Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); HP Microsoft Integration Kit for Microsoft Systen Center Configuaton Manager: Not preinstalled, however available for download at
http://www.hp.com/go/clientmanagement.
15 Potrebna je naročnina na LANDESK Management.
16 Ključavnica je naprodaj ločeno.
17 Agent Absolute je privzeto izklopljen in se aktivira, ko stranka kupi in aktivira naročnino. Naročniško razmerje je mogoče skleniti za obdobje več let. Storitev je omejena; za razpoložljivost zunaj ZDA se obrnite na Absolute. Jamstvo odkritja
naprave Absolute je omejeno. V veljavi so določeni pogoji. Za celotne podrobnosti pojdite na spletno mesto http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Data Delete je dodatna storitev, ki jo zagotavlja
Absolute Software. Če jo uporabite, se jamstvo odkritja naprave izniči in razveljavi. Za uporabo storitve Data Delete morajo stranke najprej podpisati pogodbo o vnaprejšnji pooblastitvi in pridobiti PIN ali kupiti enega ali več žetonov RSA SecurID
podjetja Absolute Software.
18 Sure Start Gen3 requires a 7th Generation Intel® Processor.
19 Storitve HP Care Pack so naprodaj ločeno. Raven storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujeta glede na vašo geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne opreme. V veljavi so
določene omejitve. Za podrobnosti pojdite na spletno mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se stranka seznani ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo lahko
stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.
20 Življenjska doba akumulatorja v operacijskem sistemu Windows 10 MM14 je odvisna od različnih dejavnikov, na primer od modela izdelka, konfiguracije, nameščenih aplikacij, funkcij, načina uporabe, funkcij brezžične povezave in nastavitev
upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in uporabo zmanjša. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto www.bapco.com.
21 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.
23 OPOMBA: V skladu z Microsoftovim pravilnikom za podporo HP ne zagotavlja podpore za operacijski sistem Windows 8 ali Windows 7 v izdelkih, ki so konfigurirani s procesorji Intel in AMD sedme generacije ter novejšimi, ali na spletnem
mestu http://www.support.hp.com ne ponuja nobenih gonilnikov za Windows 8 ali Windows 7.
24 Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT je odvisno od države. Če si želite ogledati stanje registriranja po posameznih državah, pojdite na spletno mesto www.epeat.net. Na spletnem mestu
www.hp.com/go/options lahko pod možnostmi drugih ponudnikov poiščete pripomoček na sončno energijo.
25 Windows 10 in S mode works exclusively with apps from the Windows Store. Some accessories and apps compatible with Windows 10 may not work, and performance may vary. Certain default settings, features, and apps cannot be
changed. Easily switch to Windows 10 Pro configuration (fee applies). Learn more at Microsoft.com/Windows10S.
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