Veri sayfası

HP ProBook x360 11 G1 EE Dizüstü
Bilgisayar
Eğitime hazır ve her öğrenme biçimine uyarlanabilir
Güçlü, dayanıklı ve esnek HP ProBook x360
11 G1 Eğitim Sürümü sayesinde öğrenme
çıktılarını iyileştirin, öğretmenlere zaman
kazandırın ve öğrenci katılımını hiç olmadığı
düzeye çıkarın. Dizüstü bilgisayardan
kolayca tablete, ayak moduna ya da
katlanır moda dönüştürülür ve sınıfta ve
evde sorunsuz çalışır.

HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.

Öğrencilere ve okul gününe dayanacak şekilde üretildi
MIL-STD 810G 1 testlerini geçmek üzere tasarlanan ve Corning® Gorilla® Glass 4, birlikte dökülen
endüstriyel lastik ve kopmaya ve sıvı dökülmesine dayanıklı, taşıması kolay bir bilgisayar sayesinde
BT ve eğitimciler için hayatı kolaylaştırın.

Karma öğrenmeyi teşvik edin
Her aktiviteye uyum gösteren 360°'lik menteşe ve isteğe bağlı çift kamera2 sayesinde çevirin,
katlayın ve öğrenin. Dizüstü bilgisayar modunda içerik oluşturun, ayak modunda işbirliği yapın,
katlanır modda paylaşıp sunum yapın ve tablet modunda okuyun, yazın ve çizin.

Dokunun
Üstün tümleşik dokunma teknolojisi ve kalem, kağıt ya da fırçaya benzeyen özgün mürekkepleme
deneyimini destekleyen isteğe bağlı Aktif Kalem3 sayesinde ekranınızda not ekleyin, çizim yapın,
matematik sorusu çözün ve not alın.
Öğrencileriniz ve öğretmenleriniz için bir alışkanlığa dönüşen Windows 10 Pro4 işletim sistemine
sahip bir aygıt kullanın.
Öğrencilerin dört farklı modda ne kaydettiğini görmesine olanak veren isteğe bağlı çift kamera
sistemiyle proje temelli öğrenme sağlayın; bu modlar şöyledir: dizüstü bilgisayar, tablet, katlanır
mod ve ayak modu.2
Etkileyici üretkenlik ve grafik kartı performansı sunan ve pil ömrünü uzatan En son Intel® işlemciler
sayesinde öğrencilerinizin birden fazla uygulamayla hızla ve kolayca çalışmasını sağlayın.
11 saate varan pil ömrü sayesinde okul gününün ve ödevlerin üstesinden gelin.6
İşbirliğine dayalı, standartlara uygun ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi için dijital araçlar ve
içerikler sunan bir paket olan HP School Pack 2.5 ile öğrenciler için global gereksinimleri karşılayın
ve hatta bunların ötesine geçin.
Intel® 2x2 AC kablosuz ve RJ-45 bağlantı noktası ile güvenilir bağlantı elde edin.
İki adet USB 3.1 Gen 1, HDMI, 3,5 mm mikrofon ve hoparlör bağlantı noktaları ve cep telefonunda
şarjına ve veri aktarımına ve USB-C™ flash sürücü kullanımına izin veren USB-C™ bağlantı
noktasıyla aygıt ve ekranları bağlayın.
İsteğe bağlı HP Care hizmeti5 ile uzatabilecek olan bir yıllık standart sınırlı garantiyle desteklenen bir
BT yatırımıyla rahat bir nefes alın.
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HP ProBook x360 11 G1 EE Dizüstü Bilgisayar Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 64 1
Windows 10 Home 64 1
S modunda Windows 10 Pro 25

İşlemci ailesi

Intel® Celeron® işlemci; Intel® Pentium® işlemci

Kullanılabilir İşlemciler 2,23

Intel® Celeron® N3350 ile Intel® HD Grafik Kartı 500 (1,1 GHz taban frekansı, 2,4 GHz'e kadar patlama frekansı, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Celeron® N3450 ile
Intel® HD Grafik Kartı 500 (1,1 GHz taban frekansı, 2,2 GHz'e kadar patlama frekansı, 2 MB önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Pentium® N4200 ile Intel® HD Grafik Kartı 505
(1,1 GHz temel frekans, 2,5 GHz'e kadar seri çekim frekansı, 2 MB önbellek, 4 çekirdekli)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Maksimum bellek

4 GB DDR3L-1600 SDRAM
En fazla 1600 Gb/s MT/s aktarım hızları;

Dahili depolama

128 GB en fazla 256 GB M.2 SSD 3,4
en fazla 64 GB eMMC SSD 3,5

Ekran

29,46 cm (11,6") diyagonal HD SVA eDP LED ince dokunmatik ekran (1366 x 768) 6,11

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 500; Intel® HD Grafik Kartı 5056

Ses

HD ses; Çift hoparlör: Çift dijital mikrofon; Birleşik kulaklık/mikrofon jakı

Kablosuz teknolojileri

Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi 8

Genişletme yuvaları

1 mikro SD 7
(Micro SD, SDHC, SDXC desteği)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

2 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 3.1 Type-C™; 1 HDMI 1.4b; 1 AC güç konektörü; 1 RJ-45; 1 birleşik kulaklık/mikrofon jakı10

Giriş aygıtları

Tam boyutlu, sıvı dökülmesine ve kopmaya dayanıklı
Çoklu dokunma hareketlerini destekleyen tıklatma yüzeyi

İletişim

Realtek RTL8111HSH Gigabit Ethernet

Kamera

Kullanıcıya bakan 720p kamera; Dışarıya bakan 1080p ikincil kamera (belirli modellerde) 6,9

Kullanılabilir Yazılımlar

Office Satın Alın; HP ePrint Sürücüsü+JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP JumpStart; HP Support Assistant; HP Gürültü Önleme; Bing Araması; Skype; HP School
Pack (HP Classroom Manager, Fishtree tarafından geliştirilen HP Adaptive Learning, Corinth Classroom, Classlink tarafından geliştirilen HP Simple Sign-on ve daha
fazlasını içerir) 12

Güvenlik yönetimi

Absolute Persistence modülü; HP BIOSphere; HP Client Security Gen3; HP Device Access Manager; HP Secure Erase; HP Sure Start Gen3; Akıllı kart okuyucusu; TPM 2.0

Yönetim özellikleri

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

Güç

45 W Akıllı AC adaptörü; 65 W EM Akıllı AC adaptörü

Pil türü

HP Uzun Ömürlü 3 hücreli, 41 Wh Lityum iyon

Pil ömrü

11 saate kadar 20

Boyutlar

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

Ağırlık

En düşük ağırlık 1,35 kg (dokunmatik olmayan); En düşük ağırlık 1,45 kg (dokunmatik)
(Ağırlık, yapılandırmaya ve bileşenlere bağlı olarak farklılık gösterir)

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı yapılandırmalar mevcuttur; EPEAT® Gold 24

Çevre şartnameleri

Düşük halojen 21

Garanti

3 yıllık ve 1 yıllık sınırlı garanti seçenekleri sunulur, ülkeye göre, HP Uzun Ömürlü Pil için 3 yıllık sınırlı garanti (yalnızca 3 yıllık platform garantisiyle birlikte sunulur).
Korumanızı standart garantilerden daha ileri taşımak için isteğe bağlı HP Care Pack Hizmetleri sunulmaktadır. Daha fazla ayrıntı için bu adresi ziyaret edin:
hp.com/go/cpc.

13,16,17,18
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP 65W USB-C Güç Adaptörü

HP 65W USB-C™ Güç Adaptörü ile dizüstü bilgisayarınızı veya tabletinizi1 USB-C™ bağlantı
noktasından güce bağlayın ve şarj edin. HP 65W USB-C™ Güç Adaptörü ile dizüstü
bilgisayarınızı veya tabletinizi1 USB-C™ bağlantı noktasından güce bağlayın ve şarj edin.
Ürün numarası: 1HE08AA

HP Kablosuz Premium Fare

HP dizüstü bilgisayarınızla sorunsuz şekilde entegre edilebilen HP USB Premium Fare ile şık,
profesyonel ve karmaşadan uzak bir çalışma alanı yaratın ve hareket alanı kazanın.
Ürün numarası: 1JR31AA

HP USB-C Mini Yerleştirme İstasyonu

Modern, işlevsel ve şık cep boyutunda bağlantı noktası genişletme aracıyla hareket
halindeyken üretkenliğinizi koruyun. Modern ve dokulu bir tasarıma sahip HP USB-C™ Mini
Yerleştirme İstasyonu, aygıta takılarak şarj olanağı sağlar1 ve kompakt, taşınabilir bir
yerleştirme istasyonunda veri, video, ağ ve aygıt bağlantısı2 sunar. Modern, işlevsel ve şık cep
boyutunda bağlantı noktası genişletme aracıyla hareket halindeyken üretkenliğinizi koruyun.
Modern ve dokulu bir tasarıma sahip HP USB-C™ Mini Yerleştirme İstasyonu, aygıta takılarak
şarj olanağı sağlar1 ve kompakt, taşınabilir bir yerleştirme istasyonunda veri, video, ağ ve aygıt
bağlantısı2 sunar.
Ürün numarası: 1PM64AA

HP Anahtarlı Kablo Kilidi 10 mm

Ultra ince profilli dizüstü bilgisayarlar için özel olarak tasarlanan HP Ana Anahtarlı Kablo Kilidi
10 mm sayesinde dizüstü bilgisayarınızı güvenli bir yüzeye kilitleyerek ofiste ve yoğun yerlerde
güven altına alın. Ultra ince profilli dizüstü bilgisayarlar için özel olarak tasarlanan HP Ana
Anahtarlı Kablo Kilidi 10 mm sayesinde dizüstü bilgisayarınızı güvenli bir yüzeye kilitleyerek
ofiste ve yoğun yerlerde güven altına alın.
Ürün numarası: T1A62AA

HP 3 yıl Sonraki İş Günü Yerinde
Yalnızca Dizüstü Bilgisayar Hizmeti

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 3 yıl boyunca sonraki iş günü yerinde
donanım desteği alın.
Ürün numarası: UK703E
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HP ProBook x360 11 G1 EE Dizüstü Bilgisayar
Mesaj Altbilgileri
1 MIL-STD testleri ABD Savunma Bakanlığı sözleşme gerekliliklerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır. Test sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisi değildir. MIL STD test

koşullarında görülen hasarlar veya kaza sonucu gerçekleşen tüm hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack’i gerekir.
2 Yalnızca belirli yapılandırmalarda isteğe bağlı arka kamera gerekir. Ön kamera tüm modellerde standarttır.
3 Ayrı veya eklenti özellik olarak satılır.
4 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir.
Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.windows.com.
5 Ayrı satılır. HP Care Pack'ler için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz
www.hp.com/go/cpc. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet şartları ve koşulları
veya HP Ürününüz ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
6 Windows 10/MM14 pil ömrü; ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma
bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için bkz www.bapco.com.

Teknik Özellikler Altbilgileri
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir.

Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.windows.com/.
2 Çoklu çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün
yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
3 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem kurtarma yazılımı için 30 GB'a kadar (Windows 10 için) sistem disk alanı ayrılmıştır.
4 eMMC depolama ile birlikte sunulmaz.
5 HPRM yoktur.
6 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.
7 Tüm kablolar ayrı satılır.
8 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir ve ayrı olarak satılır. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır. 802.11ac WLAN için belirtimler taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai belirtimler, taslak belirtimlerden farklı
olursa, bu durum dizüstü bilgisayarın diğer 802.11ac WLAN aygıtlarıyla iletişim kurma özelliğini etkileyebilir.
9 Internet erişimi gereklidir.
10 HDMI kablosu ayrı satılır.
11 Çözünürlükler, monitör özelliklerine ve çözünürlük ve renk derinliği ayarlarına bağlıdır.
12 HP ePrint Sürücüsü için HP web özellikli yazıcıya internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerekir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri ile diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz www.hp.com/go/eprintcenter).
13 HP BIOSphere yalnızca HP BIOS yazılıma sahip iş bilgisayarlarında sunulmaktadır.
14 HP SoftPaq Download Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); Microsoft System Center Configuration Manager için HP Microsoft Integration Kit: Önceden yüklü değildir, ancak http://www.hp.com/go/clientmanagement
adresinden indirilebilir.
15 LANDESK Management aboneliği gerekir.
16 Kilit ayrı satılır
17 Absolute uygulaması kapalı olarak gönderilir ve müşteri tarafından abonelik satın alıp etkinleştirdiğinde etkinleştirilir. Abonelikler, kullanım süreleri birden fazla yılı kapsayacak şekilde satın alınabilir. Hizmet sınırlı olabilir, ABD dışında
kullanılabilirlik için Absolute'a danışın. Absolute Kurtarma Garantisi sınırlı garantidir. Belirli koşullar geçerlidir. Ayrıntıların tamamı için bkz: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Data Delete, Absolute
Software tarafından sunulan isteğe bağlı bir yazılımdır. Kullanılırsa, Kurtarma Garantisi geçersiz kalır. Data Delete hizmetini kullanmak için, müşterilerin önce bir Ön Yetkilendirme Sözleşmesi imzalamaları ve bir PIN oluşturmaları veya Absolute
Software'den bir ya da birden çok RSA SecurID belirteci satın almaları gerekir.
18 Sure Start Gen3 için 7'nci Nesil Intel® İşlemci gerekir.
19 HP Care Pack'ler ayrı satılır. HP Care Pack'ler için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi
için bkz www.hp.com/go/cpc. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet şartları ve
koşulları veya HP Ürününüz ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
20 Windows 10 MM14 pil ömrü; ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma
bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için bkz www.bapco.com.
21 Dış güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları düşük halojen olmayabilir.
23 NOT: Microsoft’un destek politikası uyarınca HP, Intel ve AMD 7’nci nesil ve üzeri işlemcilerle yapılandırılmış ürünlerde Windows 8 veya Windows 7 işletim sistemlerini desteklemez veya Windows 8 veya Windows 7 sürücülerini
http://www.support.hp.com adresinde sunmaz.
24 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz www.epeat.net. Güneş enerjisi aksesuarları için www.hp.com/go/options adresindeki HP'nin üçüncü taraf seçeneklerinin
sunulduğu mağazasına bakın.
25 S modunda Windows 10, yalnızca Windows Mağazası'ndan edinilen uygulamalarla çalışır. Windows 10 ile uyumlu olan bazı aksesuarlar ve uygulamalar çalışmayabilir ve performans değişiklik gösterebilir. Belirli varsayılan ayarlar, özellikler
ve uygulamalar değiştirilemez. Windows 10 Pro yapılandırmasına kolayca geçin (ücret uygulanır). Microsoft.com/Windows10S adresinden daha fazla bilgi alın.
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