Datasheet

HP Chromebook
11-2200nb
Ultraslanke, krachtige notebook.
De stijlvolle HP Chromebook pc is een ultradunne
volwaardige notebook om te surfen, social media
te gebruiken en te gamen die je direct verbindt
met je beschermde online content en automatisch
bijgewerkte apps.
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Chrome OS™
Met Chrome OS™ kun je snel, eenvoudig en veilig internetten. Ideaal voor belangrijke toepassingen als
internetten, media afspelen en bestandsbeheer.
Gebouwd voor snelheid
Op school, thuis of onderweg biedt het platte model met de nieuwste Intel®-processor2 en een
batterijlevensduur tot 9,5 uur3 alles wat je nodig hebt.
Met technologie van Intel®
Ontspan en geniet van je favoriete films en programma's. Op het 11,6-inch (29,5-cm) diagonale
HD-scherm zien je shows er onder elke hoek fantastisch uit.4

Een wireless access point en een internetabonnement zijn vereist, maar niet inbegrepen. 2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of
softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. De performance varieert, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. 3 De batterijlevensduur varieert en is afhankelijk van diverse
factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door
herhaaldelijk gebruik af. Kijk op http://www.bapco.com voor meer informatie. 4 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden.
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Besturingssysteem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Celeron® N2840 met Intel® HD Graphics (2,16 GHz, tot 2,58 GHz, 1 MB cache, 2 cores)
Processorfamilie: Intel® Celeron® processor

Geheugen

2 GB DDR3L SDRAM (ingebouwd)

Gegevensopslag

16-GB eMMC
100-GB Google Drive™ (2-jarig abonnement inbegrepen)

Webcam

HP TrueVision HD-webcam (aan de voorzijde) met ingebouwde digitale microfoon

Communicatie

802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) en Bluetooth® 4.0 combo

Gebruiksgemak

Oog voor Kensington MicroSaver slot; Wachtwoord bij opstarten; Geschikt voor veiligheidssloten van andere fabrikanten; Trusted Platform module
(TPM)

Scherm

29,5-cm (11,6-inch) diagonaal HD ontspiegeld WLED-backlit (1366 x 768)

Video

Intel HD grafisch systeem

Geluid

Twee luidsprekers

Toetsenbord

Standaard eiland-stijl toetsenbord; HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen

Poorten

1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 USB 2.0; 1 USB 3.0
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer

Type batterij

3-cels, 36-Watt/u lithium-ion

Voeding

45-Watt netvoedingsadapter

Productkleur

Rookzilver; Verlopend micro-dotpatroon

Software

Google Drive™

Extra informatie

P/N: P3N10EA #UUG
UPC/EAN code: 889894602169

Gewicht

1,28 kg; In verpakking: 2,28 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen

30 x 20,57 x 2,04 cm; In verpakking: 43,5 x 26 x 7,6 cm; Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Garantie

2 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice
De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie: www.hp.com/be/garantie-uitbreiding,
www.hp.com/be/extension-garantie

Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP Z5000
draadloze muis
E5C13AA

Zwarte hoes voor
HP 29,46-cm
(11,6-inch)
Spectrum
M5Q10AA

3 jaar haal- en
brengservice
UM945E
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