
Datasheet

HP ProBook x360 11 G1 EE notebook pc

Klaar voor het onderwijs en aan elke leermethode aan te passen

Verbeter het onderwijsresultaat,
bespaar docenten tijd en zorg dat
leerlingen geïnteresseerd raken als
nooit tevoren met de krachtige,
robuuste en flexibele HP ProBook
x360 11 G1 Education editie. Je maakt
er eenvoudig een notebook, tablet,
standaard of tent van en is handig
voor thuis en op school.

HP raadt Windows 10 Pro aan.

Robuust voor intensief gebruik op school
● Maak het IT en docenten gemakkelijk met een handig draagbare pc die bestand is tegen stoten en de MIL-STD 810G-test

doorstaat1, met Corning® Gorilla® Glass 4, aangegoten industrieel rubber en een fraude- en morsbestendig toetsenbord.
Stimuleer gemengde studiemethoden
● Open, vouw en leer met een 360° draaibaar scharnier en als optie twee camera's2 die zich aanpassen aan elke activiteit. Maak

content in de notebookmodus, werk samen in standaardmodus, deel en presenteer in tentpositie en lees, schrijf of teken in
tabletmodus.

Raak aan of tik
● Maak aantekeningen, teken, los wiskundige problemen op en maak notities op het schermmet geïntegreerde premium

touch-technologie en een optionele actieve pen3 die zorgt voor een authentieke digitale inktervaring, die vergelijkbaar is met pen
en papier of penseel.

● Kies een apparaat met het Windows 10 Pro4 besturingssysteem waarmee leerlingen en docenten al volledig vertrouwd zijn.
● Ondersteun projectgebaseerd leren met het optionele systeemmet twee camera's waarmee leerlingen in vier standen zien wat

ze opnemen: notebook, tablet, tent en standaard.2
● Laat leerlingen snel en gemakkelijk werken in verschillende applicaties met de nieuwste Intel®-processors die zorgen voor een

indrukwekkende productiviteit, hoge grafische prestaties en een langere batterijlevensduur.
● Gebruik hem de hele schooldag en voor huiswerk met een batterijlevensduur tot 11 uur.6
● Voldoe aan de wereldwijde onderwijsvereisten en overtref deze zelfs met het HP School Pack 2.5, een reeks digitale tools en

content die ontwikkeld is voor collaboratieve, op standaarden gebaseerde en gepersonaliseerde studie.
● Zorg voor betrouwbare connectiviteit met Intel® 2 x 2 Wireless-AC en een RJ-45-poort.
● Sluit apparaten en schermen aan met twee USB 3.1 Gen 1-, HDMI-, 3,5-mmmicrofoon- en luidsprekerpoorten, plus USB-C™, dat

het opladen van mobiele telefoons, data-overdracht en het gebruik van USB-C™ flash-drives ondersteunt.
● Kies voor zekerheid met een IT-investering die wordt ondersteund door een jaar standaardgarantie die kan worden uitgebreid

met een optionele HP Care Service.5



Datasheet

HP ProBook x360 11 G1 EE notebook pc
Specificatietabel

HP raadt Windows 10 Pro aan.

Beschikbaar besturingssysteem Windows 10 Pro 64 – HP raadt Windows 10 Pro aan.1
Windows 10 Home 641
Windows 10 Pro (National Academic-licentie)22

Processorfamilie Intel® Celeron®-processor; Intel® Pentium®-processor

Beschikbare processors2 Intel® Celeron® N3350 met Intel HD Graphics 500 (1,1 GHz, tot 2,4 GHz, 2 MB cache, 2 cores); Intel® Pentium® N4200 met Intel HD Graphics 505 (1,1 GHz, tot 2,5 GHz, 2 MB cache, 4
cores)

Chipset Chipset is geïntegreerd met de processor

Maximum geheugen Tot 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 1600 MT/sec

Interne opslag 128 GB Tot 256 GB M.2 SSD3,4

Tot 64 GB eMMC SSD3,5

Scherm 11,6-inch (29,46-cm) HD SVA eDP led ontspiegeld plat model (1366 x 768); 11,6-inch (29,46-cm) HD SVA eDP led plat touchscreen (1366 x 768)6,11

Beschikbare grafische oplossingen Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 500; Intel® HD Graphics 5056

Draadloze technologie Intel® dual-band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi en Bluetooth® 4.2 combo8

Communicatie Realtek RTL8111HSH Gigabit Ethernet

Uitbreidingsslots 1 microSD7

(Ondersteunt micro-SD, SDHC, SDXC)

Poorten en connectoren 2 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 3.1 Type-C™; 1 HDMI 1.4b; 1 netvoedingsconnector; 1 RJ-45; 1 hoofdtelefoon/microfoon combopoort10

Invoerapparaat Full-size, fraude- en morsbestendig
ClickPad met multi-touch bewegingsondersteuning

Webcam 720p camera aan gebruikerszijde; Tweede 1080p camera aan achterzijde (bepaalde modellen)6,9

Beschikbare software Koop Office; HP ePrint-driver + JetAdvantage; HP Hotkey-ondersteuning; HP JumpStart; HP Support Assistant; HP ruisonderdrukking; Bing Search; Skype; HP School Pack (inclusief
HP Classroom Manager, HP Adaptive Learning van Fishtree, Corinth Classroom, HP eenmalige aanmelding gemaakt door Classlink en meer)12,13,18

Beveiligingsbeheer TPM 2.0; oog voor veiligheidsslot16,17

Voeding 45-watt Smart netadapter; 65-watt EM Smart netadapter
HP Long Life 3-cels, 41-Wh lithium-ion
Tot 11 uur20
(De batterij is ingebouwd en niet door de klant te vervangen. Vervanging via garantie.)

Afmetingen 20,79 x 30,24 x 1,99 cm

Gewicht Vanaf 1,35 kg (geen touchscreen); Vanaf 1,45 kg (touchscreen)
(Gewicht is afhankelijk van configuratie en componenten)

Omgeving Laag-halogeen21

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerde configuraties beschikbaar

Garantie Afhankelijk van het land zijn opties voor 3 jaar en 1 jaar garantie beschikbaar, 3 jaar garantie op HP Long Life Battery (alleen beschikbaar bij 3 jaar platformgarantie). Optionele HP
Care Pack Services zijn beschikbaar om de standaardgarantie aan te vullen of uit te breiden. Meer informatie is beschikbaar op: hp.com/go/cpc.

http://hp.com/go/cpc
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP 3 jaar onsite service op
volgende werkdag, alleen
voor notebook

U krijgt 3 jaar onsite hardwaresupport op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus als het
probleem niet remote kan worden verholpen.
Bestelnr.: UK703E
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Messaging, voetnoten
1 MIL-STD tests worden uitgevoerd, maar zijn niet bedoeld om geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse Department of Defense of militaire doeleinden aan te tonen. Testresultaten zijn geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze
testomstandigheden. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder de MIL-STD-testomstandigheden en schade door ongelukken.
2 Optionele, op bepaalde configuraties beschikbare, camera aan de achterzijde is vereist. Camera aan de voorzijde is standaard op alle modellen.
3Wordt apart of als optie verkocht.
4 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10
wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com.
5 Afzonderlijk verkrijgbaar. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer
informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten.
De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.
6 De batterijlevensduur op Windows 10/MM14 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 www.bapco.com voor meer informatie.

Technische specificaties disclaimers
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10
wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com/.
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. Prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en
uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
3 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB (in Windows 10) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
4 Niet beschikbaar met eMMC opslag.
5 Geen HPRM.
6 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
7 Alle kabels moeten apart worden aangeschaft.
8 Een wireless access point en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties. Indien de definitieve specificaties
verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de notebook met andere 802.11ac WLAN-apparaten.
9 Internettoegang vereist.
10 HDMI-kabel moet apart worden gekocht.
11 Resoluties zijn afhankelijk van de monitor en de instellingen voor resolutie en kleurdiepte.
12 Voor de HP ePrint-driver zijn een internetverbinding naar een HP webprinter en registratie van een HP ePrint-account vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar
op www.hp.com/go/eprintcenter).
13 Skype is niet beschikbaar in China.
14 Niet vooraf geïnstalleerd, binnenkort beschikbaar op http://www.hp.com/go/clientmanagement
15 Een abonnement op LANDESK Management is vereist.
16 Slot wordt apart verkocht.
17 Absolute-agent is bij levering uitgeschakeld en wordt geactiveerd wanneer de klant een abonnement aanschaft. Er kunnen abonnementen met verschillende looptijden worden aangeschaft. Service is beperkt, raadpleeg Absolute voor beschikbaarheid buiten de
V.S. De Absolute Recovery Guarantee biedt beperkte garantie. Bepaalde voorwaarden zijn van toepassing. Kijk voor meer informatie op: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Data Delete is een optionele service van
Absolute Software. Als deze wordt gebruikt, vervalt daarmee de Recovery Guarantee. Om de Data Delete service te kunnen gebruiken, moeten klanten eerst een Pre-Authorization-overeenkomst tekenen en een pincode aanvragen of een of meer RSA
SecurID-tokens kopen bij Absolute Software.
18 HP Classroom Manager voor docenten dat nodig is om apparaten vanaf de Windows desktopconsole van de docent te besturen en te vergrendelen, moet apart worden aangeschaft; HP Classroom Manager voor studenten heeft geen besturings- en
vergrendelingsfunctionaliteit. Bediening en vergrendeling van het apparaat vinden plaats op de Windows bureaubladconsole van de docent.
19 HP Care Packs worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van uw land of regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk
voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog
andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.
20 De batterijlevensduur op Windows 10 MM14 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 www.bapco.com voor meer informatie.
21 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.
22 Sommige apparaten voor gebruik in het onderwijs worden met de Windows 10 Anniversary Update automatisch bijgewerkt naar Windows 10 Pro Education. Kenmerken variëren; kijk op https://aka.ms/ProEducation voor informatie over de functionaliteit van
Windows 10 Pro Education.

Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks

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