Folheto de especificações

HP Chromebook 11 G5 EE
Eleve o aprendizado dentro e
fora de sala de aula e capacite
os alunos a pensar de forma
crítica e colaborar usando o
HP Chromebook 11 EE. Ele
está pronto para as salas de
aula, com ferramentas
interativas e projeto resistente
com borda co-moldadas de
borracha.

Ele tira notas altas em durabilidade
Esteja preparado para os golpes e solavancos do dia a dia com bordas co-moldadas de borracha e teclado
resistente a pequenos derramamentos de líquido em um Chromebook™ projetado para aprovação nos testes
MIL-STD 810G.1

Toque prático
Use a tela de toque IPS opcional2 para oferecer a alunos e professores acesso a um mundo de aplicativos
educativos e sensíveis ao toque para Android™, agora compatíveis com o Chrome OS™.

Inspire a aprendizagem por meio de colaboração
Colabore facilmente com a tela de toque IPS opcional de ângulo amplo2 e o design para giro de 180° que
também ajuda a reduzir a pressão sobre a tampa. Aproveite ao máximo o Google Hangouts e as interações
com vídeo usando os recursos de supressão de ruído que aumentam a nitidez do áudio.

Simplifique implementações
Velocidade, simplicidade, segurança e compartilhamento fácil são os principais objetivos do Chrome OS™, uma
plataforma altamente gerenciável de baixa manutenção, com atualizações automáticas de software e proteção
contra vírus.
● Realize trabalhos e tarefas rapidamente com um processador Intel® Celeron®3 que inicia aplicativos com

rapidez e permite navegar velozmente na Web, além de gerenciar a energia da bateria com eficiência.

● Selecione modelos em preto ou verde-elétrico para gerenciar facilmente implementações em sala de aula

com base nas cores, além do armazenamento e carregamento no carrinho de carregamento opcional.2

● Pesquise, transmita e bata papo em todas as aulas com uma bateria de longa duração.
● Implemente, gerencie e controle facilmente usuários, dispositivos e aplicativos em dezenas, centenas e até

milhares de Chromebooks HP com o Console de gerenciamento do Chrome (opcional, baseado na Web) do
Google.2

● Dê novos rumos ao aprendizado com o opcional Google Play for Education4, que inclui milhares de

aplicativos inovadores e conteúdo para lições selecionado por educadores e que, além de fáceis de gerenciar,
podem ser compartilhados instantaneamente.
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HP Chromebook 11 G5 EE Tabela de especificações
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Sistema operacional disponível

SO Chrome™

Família de processador

Processador Intel® Celeron®

Processadores disponíveis

Intel® Celeron® N3060 com gráficos Intel HD 400 (1,6GHz, até 2,48GHz, 2MB de cache, 2 núcleos)

Chipset

O chipset é integrado ao processador

Memória Máxima

4 GB LPDDR3-1600 SDRAM
(Taxas de transferência de até 1600 MT/s. Suporte para canal duplo.)

Armazenamento interno

16 GB Até 32 GB SSD eMMC 2

Monitor

11,6" HD SVA eDP LED slim (1366 x 768); 11,6" HD UWVA BrightView slim retroiluminação LED de toque (1366 x 768) 11,6" HD SVA eDP LED slim
(1366 x 768); 11,6" HD UWVA BrightView slim retroiluminação LED de toque (1366 x 768)5,7

Gráficos disponíveis

Integrado: Gráficos Intel® HD 4005

Tecnologias sem fios

Combo Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi e Bluetooth® 4.2 (não vPro™) 4

Slots de Expansão

1 leitor de mídia digital multiformato 3
(Suporta SD, SDHC, SDXC)

Portas e conectores

2 USB 3.1 Gen 1 (1 para carregar); 1 HDMI 1.4; 1 conector de alimentação CA 4,5 mm; 1 combo fone de ouvido/microfone
(Os cabos não estão incluídos.)

Dispositivo de entrada

Teclado completo estilo ilha, preto, com textura; Touchpad com gestos multitoque habilitados

Câmera

Câmera HD 5,6

Software disponível

Armazene até 100 GB com o Google Drive (assinatura de 2 anos incluída) 8

Gestão de Segurança

Slot para trava de segurança; TPM 1.2 9

Alimentação

Adaptador CA inteligente 45 W (não disponível para Índia); Adaptador CA EM inteligente 65 W (somente Índia)
3 células, íon lítio, 44Wh

Dimensões

11,8 x 8,14 x 0,8 pol.
30 x 20,67 x 2,04 cm

Peso

A partir de 2,72 lb.
A partir de 1,23 kg
(O peso varia de acordo com a configuração e os componentes)

Conformidade com standards de
eficiência energética

Com registro EPEAT® sempre que aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Acesse www.epeat.net para ver o status do registro por
país.

Garantia

Os serviços HP oferecem opções de garantia limitada de 3 anos e 1 ano e suporte por 90 dias, dependendo do país. As baterias têm garantia
limitada padrão de um ano. Serviço no local e cobertura estendida também estão disponíveis. Os serviços HP Care Pack são contratos de serviço
estendido opcionais que vão além das garantias limitadas padrão. Para escolher o nível de serviço adequado para seu equipamento HP, use a
ferramenta de busca dos serviços HP Care Pack em: http://www.hp.com/go/cpc.
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HP Chromebook 11 G5 EE
Acessórios e serviços (não incluídos)
Mouse laser USB HP com 3
botões

O incrivelmente elegante e durável mouse laser USB HP de 3 botões foi projetado para desempenho cotidiano
e para complementar seu notebook empresarial HP.
Referência: H4B81AA

Adaptador HP HDMI para VGA

O HP HDMI para o adaptador VGA maximiza a funcionalidade do monitor de seu UltrabookTM HP ou PC
notebook, convertendo o sinal de saída HDMI para uma entrada analógica VGA para fácil conexão a um
monitor externo VGA para a produtividade de dupla exibição.
Referência: H4F02AA

Mochila de negócios HP

Mantenha seu notebook e itens essenciais diários confortavelmente à mão com a elegante e durável Mochila
de Negócios HP.
Referência: H5M90AA

Adaptador CA inteligente HP
45 W

Seja produtivo o dia todo e tenha um adaptador extra à mão com o leve e versátil adaptador CA inteligente HP
45 W.
Referência: H6Y88AA
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Notas de rodapé de mensagens
O teste MIL-STD não é definitivo e não se destina a demonstrar adequação aos requisitos de contrato do Departamento de Defesa dos EUA ou para uso militar. Os resultados dos testes não são garantia de desempenho futuro
sob essas condições de teste. Danos sofridos nas condições do teste MIL-STD ou danos acidentais requerem um HP Care Pack opcional com proteção contra danos acidentais.
2 Vendido separadamente ou como recurso opcional.
3 A tecnologia de vários núcleos foi desenvolvida para melhorar o desempenho de determinados softwares. Nem todos os clientes ou aplicativos necessariamente se beneficiarão com o uso dessa tecnologia. O desempenho e
a frequência de clock variam de acordo com a carga de trabalho dos aplicativos e com as configurações de hardware e software. O sistema de numeração da Intel não representa uma medida de desempenho superior.
4 O Google Play for Education é um aplicativo opcional e requer conexão com a Internet.
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Notas de rodapé das especificações técnicas
A tecnologia de vários núcleos foi desenvolvida para melhorar o desempenho de determinados softwares. Nem todos os clientes ou aplicativos serão necessariamente beneficiados com o uso dessa tecnologia. O
desempenho e a frequência de clock variam de acordo com a carga de trabalho dos aplicativos e com as configurações de hardware e software. A numeração da Intel não representa uma medida de desempenho superior.
2 Para unidades de armazenamento, GB = 1 bilhão de bytes. TB = 1 trilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor. Até 30 GB (para Windows 10) são reservados para software de recuperação do sistema.
3 Todos os cabos são vendidos separadamente.
4 Ponto de acesso sem fio e serviço de Internet necessários e vendidos separadamente. A disponibilidade dos pontos de acesso sem fio públicos é limitada. As especificações para WLAN 802.11ac são provisórias e não finais. Se
as especificações finais forem diferentes das provisórias, a capacidade do notebook de se comunicar com outros dispositivos WLAN 802.11ac poderá ser afetada.
5 Conteúdo em alta definição necessário para visualizar imagens em alta definição.
6 É necessário acesso à Internet.
7 As resoluções dependem da capacidade do monitor e das configurações de resolução e profundidade de cores.
8 A oferta do Google Drive está vinculada a este dispositivo e é intransferível. Se o dispositivo for devolvido, o armazenamento extra será revogado. Para aproveitar essa oferta, será necessário usar o Chrome OS™ 23 ou
posterior. Acesso à Internet necessário e não incluído. Informações adicionais sobre reembolsos, renovações, cancelamentos e expiração do plano de armazenamento estão disponíveis no site do Google:
https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
9 Cabo para slot de trava não incluído.
10 Os HP Care Packs são vendidos separadamente. Os níveis dos serviços e os tempos de resposta dos HP Care Packs podem variar de acordo com sua localização geográfica. O serviço tem início na data da compra do
hardware. Restrições e limitações se aplicam. Para detalhes, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições da HP aplicáveis aos serviços fornecidos ou indicados ao cliente no momento da
compra. O cliente pode ter direitos legais adicionais, conforme as leis locais aplicáveis, e tais direitos não são afetados de nenhuma forma pelos termos e condições HP de serviços ou pela garantia limitada HP fornecida com o
seu produto.
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Receba atualizações
hp.com/go/getupdated

Aprenda mais em
hp.com
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