Datasheet

HP Chromebook 11 G5
Dunne, lichte notebook met een scherpe prijs
Maak onderwijs inspirerender en werk
productiever met de HP Chromebook
11. Voordelige samenwerking op
school en kantoor is makkelijker dan
ooit met Intel®-processors, de lange
batterijlevensduur en een optioneel
HD IPS-touchscherm.
1

Krachtige processor

● Een Intel® Celeron®-processor2 is krachtig genoeg om snel apps te starten en te browsen op het web en beheert het
batterijvermogen efficiënt.
● Creëer een interactieve leerervaring met een optioneel Corning® Gorilla® Glass NBT™ IPS-touchscreen.1 Het krasbestendige
scherm ondersteunt swipen en tikken en duldt stoten en sluiten van het deksel met een pen ertussen.

Dunner en lichter

● De HP Chromebook 11 is geschikt als gedeelde bureauruimte in de klas. Met een dikte van 18,4 mm en een gewicht van 1,14 kg
is de HP Chromebook 11 nu 10% dunner en 11% lichter dan de vorige versie.

Maak onderwijs inspirerender via samenwerking

● Werk gemakkelijk samen op de HP Chromebook 11 EE met een optioneel IPS-touchscherm1 en verbeter je Google
Hangouts-gebruik en videosamenwerking dankzij de ruisonderdrukking die het geluid extra helder maakt.

Pluspunten

● Volg lessen of werk effectief online samen met LPDDR3-geheugen dat snel reageert en weinig stroom verbruikt, zodat de
batterij lang meegaat.
● Snelheid, eenvoud, veiligheid en gemakkelijk delen zijn belangrijke kenmerken van Chrome OS™, een simpel te onderhouden en
te beheren platform met automatische softwareupdates en virusbescherming.
● Beheer eenvoudig tientallen, honderden of duizenden HP Chromebooks. Met de optionele web-gebaseerde Chrome
Management Console1 implementeert en beheert u gemakkelijk gebruikers, apparaten en apps op een aantal Chromebooks.
● Maak leren leuker met duizenden optionele innovatieve onderwijs-apps en leselementen voor HP Chromebooks die
gecontroleerd zijn door docenten, die direct kunnen worden gedeeld en gemakkelijk te beheren zijn.3
● Benut de steeds grotere keus in de Chrome Web Store en personaliseer uw Chromebook met de nieuwste apps, tools,
uitbreidingen en thema's.1
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Specificatietabel

Beschikbaar besturingssysteem

Chrome OS™

Processorfamilie1

Intel® Celeron® processor

Beschikbare processors1

Intel® Celeron® N3060 met Intel HD Graphics 400 (1,6 GHz, tot 2,48 GHz, 2 MB cache, 2 cores)

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Maximum geheugen

Tot 4 GB LPDDR3-1600 SDRAM
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 1600 MT/sec. Ondersteunt tot 4 GB intern systeemgeheugen. Gesoldeerd geheugen.

Interne opslag

16 GB Tot 32 GB eMMC2

Cloudservice

100-GB Google Drive™ (2-jarig abonnement inbegrepen)3

Scherm

11,6-inch (29,46-cm) HD SVA eDP WLED ontspiegeld (1366 x 768); 11,6-inch (29,46-cm) HD eDP UWVA plat touchscreen (1366 x 768) met Corning® Gorilla® Glass NBT™5

Beschikbare grafische oplossingen Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 400
Audio

HD audio; Twee luidsprekers5

Draadloze technologie

Intel® dual-band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi en Bluetooth® 4.2 combo4

Uitbreidingsslots

1 multi-formaat digitale medialezer
(ondersteunt SD, SDHC, SDXC tot UHS-104)

Poorten en connectoren

2 USB 3.0; 1 HDMI; 1 netvoedingsconnector; 1 hoofdtelefoon/microfoon combopoort
(Beide USB-poorten ondersteunen USB-boost)

Invoerapparaat

Standaard zwart eiland-stijl toetsenbord met reliëf
ClickPad met beeldsensor, multi-touch bewegingsondersteuning. Tikken is standaard ingeschakeld.

Webcam

HD-camera5

Beschikbare software

Chrome OS™ standaard apps

Beveiligingsbeheer

Oog voor veiligheidsslot; Ingebouwde TPM 1.2-beveiligingschip; Aanmelding met uw Google gebruikersgegevens

Voeding

45-Watt Smart netadapter
2-cels 43,7-Wh Long Life lithium-ion polymeer
Tot 12 uur en 30 minuten7
(De batterijlevensduur varieert afhankelijk van de configuratie.)

Afmetingen

28,6 x 20,5 x 18,4 cm

Gewicht

Vanaf 1,14 kg (geen touchscreen); Vanaf 1,18 kg (touchscreen)
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Omgeving

Laag-halogeen6

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd

Garantie

1 jaar garantie (optionele Care Packs worden apart verkocht), 1 jaar garantie op de primaire batterij
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 65-Watt Smart
netadapter

Voorzie de notebook op gecontroleerde wijze van elektriciteit. HP's nieuwe 65-watt Smart AC-adapter reguleert de
stroomtoevoer en beschermt tegen stroompieken, vermindert spanning op de kabels en heeft een speciale dongel ter
ondersteuning van nieuwe en eerdere HP modellen – ideaal als vervanging van uw notebookadapter of als
reserve-adapter.

Bestelnr.: H6Y89AA

HP draadloos plat
toetsenbord en muis

Werk productiever en benut uw werkplek optimaal met het stijlvolle, compacte HP draadloze platte toetsenbord en de
muis, die ontworpen zijn voor HP Business pc's uit 2015.

HP Comfort Grip draadloze
muis

De HP draadloze muis met prettige grip heeft een batterijlevensduur van 30 maanden en een opvallend, modern
ontwerp dat naadloos aansluit bij HP business notebooks.

HP Slim backpack

Het HP Slim Ultrabook backpack – een compacte, stijlvolle en duurzame tas voor uw Ultrabook™.1 De zwarte stof met
grijze ruitaccenten combineert vorm en functie om uw hardware te beschermen en u een elegante uitstraling te geven.

Bestelnr.: T6L04AA

Bestelnr.: H2L63AA

Bestelnr.: F3W16AA

HP 3 jaar, onsite
hardwaresupport op de
volgende werkdag voor
notebooks

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: UQ992E
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Messaging, voetnoten
1 Wordt apart of als optie verkocht.

2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de

applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau.
3 Google Play for Education is een optionele app die internettoegang vereist.

Technische specificaties disclaimers
1 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn per se gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de

applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau.
2 Voor vaste schijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. 5,1 GB van het eMMC is gereserveerd/gealloceerd voor het OS en OS-partities.
3 Deze aanbieding is gekoppeld aan het apparaat en is niet overdraagbaar. Bij retournering van het apparaat vervalt de extra opslagruimte. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen. Meer informatie over restitutie, vernieuwing, annulering en de
vervaltermijn van de opslag is beschikbaar op de website van Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Een wireless access point en een internetabonnement zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
5 High-definition content is vereist voor de weergave van high-definition beelden.
6 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
7 Tests uitgevoerd door HP met Google Chrome OS power_LoadTest. De levensduur van de batterij varieert en de maximum capaciteit neemt mettertijd en door herhaald gebruik af. Kijk op http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing voor
testgegevens.

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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