Fişă tehnică

HP Chromebook
11-2201nq
Un aparat subţire, puternic, uimitor.
Elegantul HP Chromebook este un notebook
ultrasubţire, de dimensiuni normale, care oferă o
conexiune rapidă la conţinutul online protejat şi la
aplicaţiile actualizate automat, fiind o poartă
confortabilă pentru navigare, socializare şi
divertisment.
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Chrome OS™
Web-ul dumneavoastră – rapid, simplu şi sigur – cu Chrome OS™. Produs ideal pentru lucruri esenţiale –
navigare pe Internet, media player şi manager de fişiere.
Conceput să se mişte
La şcoală, acasă sau pe drum, designul subţire, cel mai recent procesor Intel®2 şi durata mare de viaţă a
acumulatorului, de până la 9,5 ore3, îți oferă tot ce ai nevoie pentru a cutreiera lumea.
Echipat cu Intel®
Aşează-te şi urmărește confortabil filmele şi show-urile preferate. Ecranul HD cu diagonală de 29,5 cm
(11,6 inchi) îți oferă divertisment de o calitate uimitoare, din orice unghi.4
Beneficii:
● Vizualizare apreciabilă pe un ecran de înaltă definiţie, cu diagonală de 29,5 cm (11,6 inchi) şi rezoluţie
clară, de 1366 x 768.5
● Acumulator cu durată de funcţionare apreciabilă, de până la 8 ore şi 15 minute. Căutaţi, transmiteţi,
discutaţi etc. ore în şir, fără să reîncarci.6
● Propria unitate de disc virtuală este disponibilă oriunde este accesibil Internetul. Stochezi convenabil
până la 100 GB de fişiere şi conţinut, cu acces inclus de 2 ani la Google Drive.7
● Conectează-te comod utilizând două porturi USB (2.0 şi 3.0), mufa audio pentru microfon/căşti sau
portul HDMI pentru video.

Sunt necesare un punct de acces wireless şi un serviciu de Internet, acestea nefiind incluse. 2 Procesoarele Multi-Core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau
toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţele vor varia în funcţie de configuraţiile hardware şi software. 3 Durata de viaţă a acumulatorului depinde de diferiţi factori,
printre care modelul produsului, configuraţia, aplicaţiile încărcate, caracteristicile, utilizarea, funcţionalitatea wireless şi setările de gestionare a energiei. Capacitatea maximă a acumulatorului descreşte natural în timp şi
ca urmare a utilizării. Vizitează http://www.bapco.com pentru detalii suplimentare. 4 Pentru a vizualiza imagini de înaltă definiţie, este necesar conţinut de înaltă definiţie (HD). 5 Pentru a vizualiza imagini de înaltă definiţie,
este necesar conţinut de înaltă definiţie (HD). 6 Testare condusă de HP, utilizând power_LoadTest cu Google Chrome OS. Durata de viaţă şi capacitatea maximă a acumulatorului vor descreşte natural în timp şi ca urmare a
utilizării. Pentru detalii, vizitează http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing. 3 Pentru a vizualiza imagini de înaltă definiţie, este necesar conţinut de înaltă definiţie (HD). 8 Sunt necesare un punct de
acces wireless şi un serviciu de Internet, acestea nefiind incluse. Disponibilitatea punctelor de acces wireless publice este limitată.
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Sistem de operare

Chrome OS™

Procesor

Intel® Celeron® N2840 cu Intel® HD Graphics (2,16 GHz, până la 2,58 GHz, cache de 1 MB, 2 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Celeron®

Memorie

SDRAM DDR3L de 2 GB (instalat)

Stocare

eMMC 16 GB
Google Drive™ de 100 GB (abonament inclus de 2 ani)

Cameră web

Cameră Web HP TrueVision HD (în partea din faţă) cu microfon digital integrat

Comunicaţii

Combinaţie 802.11a/b/g/n/ac (2x2) şi Bluetooth® 4.0

Simplu de utilizat

Slot încuietoare Kensington MicroSaver; parolă de pornire; acceptă dispozitive de blocare de securitate de la terţi; suport Trusted Platform Module
(TPM)

Ecran

HD antireflexie iluminat din fundal cu WLED-uri, diagonală de 29,5 cm (11,6") (1366 x 768)

Video

Grafică Intel HD

Sunet

Două difuzoare

Tastatură

Tastatură de dimensiune normală, stil insulă; HP Imagepad cu suport pentru gesturi multi-atingere

Porturi

1 HDMI; 1 port combinat căşti/microfon; 1 USB 2.0; 1 USB 3.0
1 cititor de carduri media pentru mai multe formate SD

Tip baterie

Li-ion cu 3 elemenţi, 36 Wh

Putere

Adaptor de alimentare de c.a. de 45 W

Culoarea produsului

Argintiu fum; Model micropuncte Gradient

Software

Google Drive™

Informaţii suplimentare

număr produs: V4N17EA #AKE
Cod UPC/EAN: 889899088425

Greutate

1,28 kg; Împachetat: 2,28 kg; Greutatea variază în funcţie de configuraţie

Dimensiuni

30 x 20,57 x 2,04 cm; Împachetat: 43,5 x 26 x 7,6 cm; Dimensiunile variază în funcţie de configuraţie

Respectarea reglementărilor privind
eficienţa energetică

Certificat ENERGY STAR®; înregistrat EPEAT® Silver

Garanţie

2 ani garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier
Puteţi extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total de până la 3 ani; pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.

Accesorii şi servicii compatibile*
* Nu este inclus.

Mouse wireless
HP Z5000
E5C13AA

HP Roar Travel
M1F95AA

Husă neagră HP
Spectrum de
29,46 cm
(11,6")
M5Q10AA

3 ani - returnare la
depozit
U4817E
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