Datasheet

HP Chromebook 11-v021nb
Ultraslanke, krachtige notebook.
Deze Chromebook is ontworpen voor alles wat je online wilt doen. Met Chrome OS kun je naadloos verbinding maken
en doen wat je wilt. Hij is gebruiksvriendelijk, handig mee te nemen, mag gezien worden en kan de hele dag doorgaan.
Is het niet geweldig?

Gebouwd voor snelheid

Je kunt dit dunne, krachtige en
makkelijk draagbare apparaat met
een acculevensduur van 12 uur en 45
minuten1 altijd bij je dragen en overal
laten bewonderen.

Chrome OS

Chromebooks draaien op Chrome OS
voor snel, gemakkelijk en veilig
computergebruik. Hij start binnen
enkele seconden op en biedt
eenvoudig toegang tot al je Google
Drive-materiaal.

Briljant scherm

Op een 11,6-inch (29,5-cm)
HD-scherm2 heb je goed zicht vanuit
elke hoek, met een perfecte
helderheid en een uitstekende
videokwaliteit.

Tests uitgevoerd door HP met Google Chrome OS power LoadTest. De levensduur van de accu varieert en de maximumcapaciteit neemt mettertijd en door herhaald gebruik af. Kijk op
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing voor testgegevens. 2 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
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Specificaties
Prestaties

Besturingssysteem
Chrome OS™
Processor
Intel® Celeron® N3060 (1,6 GHz, tot 2,48 GHz, 2 MB cache, 2 cores)
Processorfamilie: Intel® Celeron® processor
Geheugen
4 GB LPDDR3-1600 SDRAM (ingebouwd)
Gegevensopslag
16-GB eMMC
100-GB Google Drive™ (2-jarig abonnement inbegrepen)
Video
Geïntegreerd Intel® HD Graphics 400
Audio
Twee luidsprekers
Scherm
11,6-inch (29,5-cm) diagonaal HD SVA ontspiegeld WLED-backlit (1366 x 768)
Voeding
45-Watt netvoedingsadapter
Type batterij
2-cels, 43,7-WHr lithium-ion
_

Interfacemogelijkheden

Draadloze connectiviteit
Intel® 802.11ac (2 x 2) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo (Miracast-ondersteuning)
Poorten
1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 2 USB 3.1 Gen 1
1 micro SD-mediakaartlezer
Webcam
HP TrueVision HD-camera met twee digitale microfoons

Ontwerp

Productkleur
Asgrijze klep, zilvergrijs toetsenbordframe
_
_

Extra informatie

Bestelnr.
P/N: X9Y36EA #UUG
UPC/EAN code: 190780994719
Gewicht
1,2 kg
In verpakking: 1,85 kg
Afmetingen
28,6 x 20,5 x 1,84 cm
In verpakking: 43,5 x 26 x 6,9 cm
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
Toetsenbord
Standaard eiland-stijl toetsenbord
HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen
Beveiligingsbeheer
Kensington mini-veiligheidsslot; Ondersteuning voor Trusted Platform Module (TPM)

Compatibele accessoires*

Garantieservices*

* Niet inbegrepen.
HP H2800
zwarte
hoofdtelefoon
J8F10AA

HP Z3700
zwarte
draadloze muis
V0L79AA

HP 11,6-inch
(29,46-cm)
grijspaarse
neopreenhoes
V5C22AA

3 jaar haal- en
brengservice
UM945E
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