Fişă tehnică

HP Chromebook 11-v000nq
Un aparat subţire, puternic, uimitor.
Acestui Chromebook a fost construit pentru tot ceea ce faci online. Utilizând Chrome OS, conectarea şi realizarea
lucrărilor se fac fără efort. Este simplu de utilizat, mândru să îşi etaleze calităţile şi perfect portabil, cu energie pentru
toată ziua. Uimitor, nu-i aşa?

Conceput să se mişte

Designul subţire şi durata de viaţă a
acumulatorului, de 12,45 ore1 vă
oferă energie suficientă şi o
portabilitate excelentă pentru
întreaga zi, oriunde aţi merge.

Chrome OS

Chromebook-urile utilizează Chrome
OS, pentru o experienţă de calcul
rapidă, simplă şi sigură. Se încarcă în
câteva secunde şi îți oferă accesul
simplu la conţinutul de pe Google
Drive.

Strălucire pe afişaj

Cu un afişaj HD2 cu diagonala de 29,5
cm (11,6"), poţi să te bucuri
confortabil de vizualizarea din orice
unghi, cu o claritate perfectă şi o
calitate video superioară.

Testare condusă de HP, utilizând power_LoadTest cu Google Chrome OS. Durata de viaţă a acumulatorului va varia şi capacitatea maximă a acestuia va descreşte natural în timp şi ca urmare a utilizării. Pentru detalii
privind testarea, vizitaţi http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing. 2 Pentru a vizualiza imagini HD, este necesar conţinut HD (High-definition).
1

Fişă tehnică

HP Chromebook 11-v000nq

Specificaţii
Performanţă

Sistem de operare
Chrome OS™
Procesor
Intel® Celeron® N3060 (1,6 GHz, până la 2,48 GHz, cache de 2 MB, 2 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Celeron®
Memorie
SDRAM LPDDR3-1600 de 2 GB (instalat)
Stocare
eMMC 16 GB
Google Drive™ de 100 GB (abonament inclus de 2 ani)
Grafică
Componente integrate Intel® HD Graphics 400
Audio
Două difuzoare
Ecran
HD SVA antireflexie, iluminat din spate cu WLED-uri, diagonală 29,5 cm (11,6") (1366 x
768)
Putere
Adaptor de alimentare de c.a. de 45 W
Tip baterie
Li-ion cu 2 elemenţi, 43,7 Wh
_

Conectivitate

Conectivitate wireless
Combinaţie Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® şi Bluetooth® 4.2 (compatibilă Miracast)
Porturi
1 HDMI; 1 port combinat căşti/microfon; 2 USB 3.1 Gen 1
1 cititor de carduri media microSD
Cameră web
Cameră HD HP TrueVision cu microfon digital dual-array

Design

Culoarea produsului
Capac gri cenuşiu, cadru tastatură argintiu cenuşiu
_
_

Informaţii suplimentare

Număr componentă
număr produs: Y3U82EA #AKE
Cod UPC/EAN: 190781030560
Greutate
1,2 kg
Împachetat: 1,85 kg
Dimensiuni
28,6 x 20,5 x 1,84 cm
Împachetat: 43,5 x 26 x 6,9 cm
Garanţie
2 ani garanţie limitată pentru componente, manoperă şi serviciu de preluare şi
returnare; Puteţi extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total de
până la 3 ani; pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.
Tastatură
Tastatură de dimensiune normală, stil insulă
HP Imagepad cu suport pentru gesturi multi-atingere
Gestiunea securităţii
Mini slot de securitate Kensington; suport Trusted Platform Module (TPM)

Accesorii compatibile*

Service în garanţie*

* Nu este inclus.
Set de căşti HP
H2800, negru
J8F10AA

Mouse wireless
HP Z3700, negru
V0L79AA

Husă din
neopren
gri/violet HP
29,46 cm (11,6")
V5C22AA

3 ani - returnare la
depozit
U4817E
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