Datablad

Bärbar HP ProBook x360 11 G1 EEdator
Redo för utbildning och kan anpassas till alla sorters lärande
Förbättra inlärningen, spara in på lärartid
och engagera studenter som aldrig förr
med den kraftfulla, hållbara och flexibla HP
ProBook x360 11 G1 Education Edition.
Den omvandlas enkelt från en bärbar dator
till en datorplatta, från stående till vinklat
läge och rör sig smidigt mellan
klassrummet och hemmet.

HP rekommenderar Windows 10 Pro.

Byggd för att överleva studenter och skoldagen
Gör livet enkelt för IT-ansvariga och lärare med en dator som är enkel att bära och utformad för att
skydda mot stötar och klara MIL-STD 810G 1, med Corning® Gorilla® Glass 4, integrerat skydd av
industriellt gummi och ett tangentbord som till en viss del tål hack och spill.

Stimulera blandad inlärning
Vänd, vik och lär dig med ett 360-graders gångjärn och tillvalet dubbla kameror2 som anpassar sig
efter varje aktivitet. Skapa innehåll i datorläge, samarbeta i stående läge, dela och presentera i
vinklat läge och läs, skriv och rita i plattläge.

Tryck på
Anteckna, rita och lös matematiska problem direkt på skärmen med integrerad förstklassig
pekteknik och en extra Active-penna3 som stöder en äkta digital ritupplevelse som påminner om
att rita eller måla på papper med penna eller pensel.
Använd en enhet med operativsystemet Windows 10 Pro4 som eleverna och lärarna redan känner
till.
Aktivera projektbaserad inlärning med det valfria dubbelkamerasystemet som gör att eleverna kan
se vad de spelar in i fyra lägen: bärbar dator, datorplatta, vinklat och stående.2
Ge eleverna möjlighet att snabbt och enkelt arbeta med flera program med de senaste Intel®processorerna, vilket ger imponerande produktivitets- och grafikprestanda och hjälper till att
förlänga batteritiden.
Ta dig an skoldagen och läxorna med upp till 11 timmars batteritid.6
Uppfyll och överträffa de globala inlärningskraven med HP School Pack 2.5, en användningsklar
lösning med digitala verktyg och digitalt innehåll som har tagits fram för gemensam,
standardanpassad och personlig inlärning.
Hjälp till att säkerställa tillförlitlig anslutning med Intel® 2x2 AC trådlöst och en RJ-45-port.
Anslut till enheter och skärmar med två USB 3.1 Gen 1, HDMI, 3,5 mm mikrofon- och
högtalarportar och USB-C™, som stöder laddning av mobiltelefon och dataöverföring och
användning av USB-C™ flash-enheter.
Känn dig trygg med en IT-investering som har ett års begränsad standardgaranti som kan utökas
med extra HP Care-service.5
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HP rekommenderar Windows 10 Pro.

Bärbar HP ProBook x360 11 G1 EE-dator Specifikationstabell

Tillgängliga operativsystem

Windows 10 Pro 64 1
Windows 10 Home 64 1
Windows 10 Pro i S-läge 25

Processorfamilj

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

Tillgängliga processorer 2,23

Intel® Celeron® N3350 med Intel® HD Graphics 500 (1,1 GHz basfrekvens, upp till 2,4 GHz burst-frekvens, 2 MB cache, 2 kärnor); Intel® Celeron® N3450 med Intel® HD
Graphics 500 (1,1 GHz basfrekvens, upp till 2,2 GHz burst-frekvens, 2 MB cache, 4 kärnor); Intel® Pentium® N4200 med Intel® HD Graphics 505 (1,1 GHz basfrekvens,
upp till 2,5 GHz burst-frekvens, 2 MB cache, 4 kärnor)

Kretsar

Kretsuppsättningen är integrerad med processorn

Maximalt minne

4 GB DDR3L-1600 SDRAM
Överföringshastigheten är upp till 1 600 MT/s

Intern lagring

128 GB upp till 256 GB M.2 SSD 3,4
upp till 64 GB eMMC SSD 3,5

Bildskärm

29,46 cm (11,6 tum) tunn SVA eDP-pekskärm med HD och LED (1 366 x 768) 6,11

Tillgänglig grafik

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

Ljud

HD-ljud; Dubbla högtalare; Dubbla digitala mikrofoner; Kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag

Trådlös teknik

Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi kombinerat med Bluetooth® 4.2 8

Expansionsplatser

1 microSD 7
(Stöder micro-SD, SDHC, SDXC)

Portar och anslutningar

2 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 3.1 Type-C™; 1 HDMI 1.4b; 1 AC-strömuttag; 1 RJ-45; 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag10

Inmatningsenheter

Fullstort, tål hack och spill
ClickPad med multitouch-gester

Kommunikation

Realtek RTL8111HSH Gigabit Ethernet

Kamera

Framåtvänd 720p-kamera; Utåtvänd sekundär kamera med 1 080p (vissa modeller) 6,9

Tillgänglig programvara

Köp Office; HP ePrint Driver+JetAdvantage; Stöd för HP-snabbtangenter; HP JumpStart; HP Support Assistant; HP-programvara för brusreducering; Bing-sökning;
Skype; HP School Pack (omfattar HP Classroom Manager, HP Adaptive Learning som skapats av Fishtree, Corinth Classroom, HP Simple Sign-on, som skapats av
Classlink med mera) 12

Säkerhetshantering

Absolute Persistence-modul; HP BIOSphere; HP Client Security Gen3; HP Device Access Manager; HP Secure Erase; HP Sure Start Gen3; Smartcardläsare; TPM 2.0

Administrationsfunktioner

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

Strömförsörjning

45 W smart nätadapter; 65 W EM smart nätadapter

Batterityp

HP 41 Wh litiumjonbatteri med 3 celler och lång livslängd

Batteridriftstid

Upp till 11 timmar 20

Yttermått

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

Vikt

Från 1,35 kg (ej pekskärm); Från 1,45 kg (pekskärm)
(Vikten varierar beroende på konfiguration och komponenter)

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierade konfigurationer tillgängliga; EPEAT® Gold 24

Specifikationer för omgivning

Låg halogenhalt 21

Garanti

3 eller 1 års begränsade garantialternativ tillgängliga, beroende på land, 3 års begränsad garanti på HP-batteri med lång livslängd (endast tillgänglig med 3-årig
plattformsgaranti). Välj till olika HP Care Pack-tjänster för ett skydd utöver standardgarantin. Mer information finns på: hp.com/go/cpc.

13,16,17,18
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Bärbar HP ProBook x360 11 G1 EE-dator
Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP USB-C-nätadapter på 65 W

Kör och ladda din bärbara dator eller platta1 via dess USB-C™-port med HP USB-C™strömadaptern på 45 W. Kör och ladda din bärbara dator eller platta1 via dess USB-C™-port
med HP USB-C™-strömadaptern på 45 W.
Produktnummer: 1HE08AA

HP trådlös premiummus

Skapa en elegant, professionell och obelamrad arbetsyta och få gott om utrymme att röra dig
på med HP trådlös Premiummus, som kan integreras sömlöst med din bärbara HP-dator.
Produktnummer: 1JR31AA

HP USB-C-minidocka

Var produktiv på resande fot med en smidig portexpansion i fickstorlek som är snygg och
funktionell. HP USB-C™-minidockan har en modern, texturerad design och levererar passthrough-laddning1 samt data-, video-, nätverks- och enhetsanslutning2 i form av en kompakt,
bärbar docka. Var produktiv på resande fot med en smidig portexpansion i fickstorlek som är
snygg och funktionell. HP USB-C™-minidockan har en modern, texturerad design och levererar
pass-through-laddning1 samt data-, video-, nätverks- och enhetsanslutning2 i form av en
kompakt, bärbar docka.
Produktnummer: 1PM64AA

HP vajerlås med nyckel 10 mm

Hjälp till att skydda din bärbara dator på kontoret och i högtrafikerade områden genom att
förankra den till en säker yta med HP Master nyckelvajerlås på 10 mm, som utformats
speciellt för notebook-datorer med ultratunn profil. Hjälp till att skydda din bärbara dator på
kontoret och i högtrafikerade områden genom att förankra den till en säker yta med HP
Master nyckelvajerlås på 10 mm, som utformats speciellt för notebook-datorer med ultratunn
profil.
Produktnummer: T1A62AA

HP 3 års service nästa arb.dag på
platsen, endast notebook

Under tre år får du hjälp med hårdvaran på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag
om problemet inte kan lösas på distans.
Produktnummer: UK703E
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Bärbar HP ProBook x360 11 G1 EE-dator
Fotnoter om meddelandetjänster
11 MIL-STD-testning är inte avsett att påvisa lämplighet för avtal med USA:s försvarsdepartement eller för militärt bruk. Testresultaten innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Vid skador under MIL STD-

testförhållanden eller andra oavsiktliga skador krävs tillvalet HP Care Pack för skydd mot oavsiktliga skador.
2 Endast vissa konfigurationer kräver en extra bakåtvänd kamera. Framåtvänd kamera är standard på alla modeller.
3 Säljs separat eller som tillvalsfunktion.
4 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller så kan det krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner,
programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se
http://www.microsoft.com.
5 Säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på
www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller initieras av kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med
gällande lokala lagar, och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för din HP-produkt.
6 Batteritiden för Windows 10/MM14 varierar beroende på olika faktorer, bland annat produktmodell, konfiguration, inlästa program, funktioner, användning, trådlös funktion och energihanteringsinställningar. Batteriets maxkapacitet minskar
naturligt ju längre det används. Mer information finns på www.bapco.com.

Fotnoter med tekniska specifikationer
1 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller så kan det krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner,

programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se
http://www.windows.com/.
2 Den flerkärniga tekniken har utvecklats för att förbättra prestandan hos vissa program. Det är inte säkert att alla kunder eller tillämpningsprogram kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på
programarbetsbelastningen och hård- och programvarukonfigurationer. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda.
3 För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. 1 TB = 1 biljon byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är mindre. Upp till 30 GB (för Windows 10) är reserverat för programvara för systemåterställning.
4 Inte tillgängligt med eMMC-lagring.
5 Inga HPRM.
6 För visning av HD-bilder måste innehållet vara i HD.
7 Alla kablar säljs separat.
8 En trådlös åtkomstpunkt och en internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten för offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Specifikationerna för 802.11ac WLAN är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga
specifikationerna skiljer sig från utkastet kan det påverka möjligheten för den bärbara datorn att kommunicera med andra 802.11ac WLAN-enheter.
9 Internetåtkomst erfordras.
10 HDMI-kabeln säljs separat.
11 Upplösningar är beroende av skärmarnas kapacitet och inställningarna för upplösning och färgdjup.
12 HP ePrint Driver kräver internetanslutning till en av HPs webbförberedda skrivare och ett registrerat HP ePrint-konto (en lista över vilka skrivare, dokument och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint finns på
www.hp.com/go/eprintcenter).
13 HP BIOSphere finns endast på företagsdatorer med HP BIOS.
14 HP SoftPaq Download Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); HP Microsoft Integration Kit för Microsoft System Center Configuration Manager: Ej förinstallerat, men kan hämtas på http://www.hp.com/go/clientmanagement.
15 LANDESK Management-abonnemang krävs.
16 Lås säljs separat
17 Absolute-agenten levereras i inaktivt läge och aktiveras när kunderna köper och aktiverar ett abonnemang. Prenumerationer kan köpas för perioder på flera år. Tjänsten är begränsad. Kontakta Absolute för att kontrollera tillgängligheten
utanför USA. Absolute Recovery Guarantee är en begränsad garanti. Särskilda villkor gäller. Fullständig information finns på: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Data Delete är en tillvalstjänst som
tillhandahålls av Absolute Software. Om tjänsten utnyttjas är Recovery Guarantee ogiltig. För att kunna använda Data Delete-tjänsten måste kunderna först underteckna ett avtal om förhandsgodkännande och antingen få en PIN-kod eller
köpa en eller flera RSA SecurID-token av Absolute Software.
18 Sure Start Gen3 kräver 7:e generationens Intel®-processor.
19 HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar från inköpsdatum av hårdvaran. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer
information finns på www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller initieras av kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade
rättigheter i enlighet med gällande lokala lagar, och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för din HP-produkt.
20 Batteritiden för Windows 10 MM14 varierar beroende på olika faktorer, bland annat produktmodell, konfiguration, inlästa program, funktioner, användning, trådlös funktion och energihanteringsinställningar. Batteriets maxkapacitet
minskar naturligt ju längre det används. Mer information finns på www.bapco.com.
21 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter är inte fria från BFR/CFR/PVC (Low Halogen). Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte är fria från BFR/CFR/PVC (Low Halogen).
23 OBS! I enlighet med Microsofts supportpolicy stöder HP inte operativsystemen Windows 8 eller Windows 7 på produkter som konfigurerats med 7:e generationens Intel- och AMD-processorer och senare, och tillhandahåller heller inga
drivrutiner för Windows 8 eller Windows 7 på http://www.support.hp.com.
24 EPEAT ®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se registreringsstatus per land på www.epeat.net. Se HPs butik för tredjepartsalternativ för solenergitillbehör på www.hp.com/go/options.
25 Windows 10 i S-läge fungerar enbart med appar från Windows Store. Det kan hända att vissa tillbehör och appar som är kompatibla med Windows 10 inte fungerar och prestandan kan variera. Vissa standardinställningar, funktioner och
appar går inte att ändra. Enkelt att växla till Windows 10 Pro-konfiguration (avgift tillkommer). Läs mer på Microsoft.com/Windows10S.
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