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HP Chromebook x360 11 G1 EE

Ondersteun leren op diversemanierenmet de eerste convertible HP Chromebook™ voor het
onderwijs
Herschrijf de regels met de robuuste,
flexibele HP Chromebook x360 11
Education Edition, speciaal voor
leerlingen en docenten, die gemaakt is
voor echt digitaal onderwijs en
waardevolle samenwerking en die de
beheermogelijkheden, de beveiliging
en het gebruiksgemak van Chrome
OS™ biedt.

Robuust maar compact voor het onderwijs
● Ga voortvarend te werk op school met de nieuwste Intel®-processor, tot 8 GB geheugen en een lange batterijlevensduur in een
ultradun device met Corning® Gorilla® Glass 3, aangegoten industrieel rubber en een morsbestendig toetsenbord.

Aanpasbaar aan elke leermethode
● Laat leerlingen typen, aanraken, schrijven 1, scannen en tekenen1met een flexibel 360 graden draaibaar scharnier en twee
optionele camera's.2 Creëer content op de notebook, werk samen in standaardstand, deel en presenteer in tentstand en lees,
schrijf1 en teken1 in tabletstand.

Handige pen3 en touch
● Maak aantekeningen1, los wiskundige problemen op1, maak notities1 en leer talen op het schermmet geïntegreerde premium
touchtechnologie. De optionele digitizer en Wacom EMR-pen zonder batterij3maken natuurlijk schrijven mogelijk en
palmafwijzing beperkt ongewenste invoer.

● Chrome OS™ is onderhoudsarm door automatische software-updates en virusbescherming.
● Blijf verbonden met de cloud via Intel® 2x2 AC wireless.
● Gebruik hem op school en voor huiswerk dankzij een lange batterijlevensduur.
● Sluit apparaten aan op twee USB 3.1 Gen 1-poorten en 3,5-mmmicrofoon- en luidsprekerpoorten. Lever stroom en laad op met
een USB-C™-adapter, laad USB-C™-apparaten op en breng gegevens over met de USB-C™-poort.

● Ondersteun projectgebaseerd leren met het optionele systeemmet twee camera's en microfoon,2 waarmee leerlingen zien en
horen wat ze opnemen in de vier standen: notebook, tablet, tent en standaard.

● Maak leren leuker met Google Play for Education4 (optioneel), met duizenden innovatieve onderwijs-apps en leselementen.
● Installeer, beheer en controleer gebruikers, apparaten en apps op iedere HP Chromebook met Google's optionele Chromebook
managementconsole.5

● Kies voor zekerheid met een IT-investering die wordt ondersteund door een jaar standaardgarantie die kan worden uitgebreid
met een optionele HP Care Service.6
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Specificatietabel

Beschikbaar besturingssysteem Chrome OS™

Processorfamilie Intel® Celeron® processor

Beschikbare processors1,14 Intel® Celeron® N3350 met Intel HD Graphics 500 (1,1 GHz, tot 2,4 GHz, 2 MB cache, 2 cores)

Chipset Chipset is geïntegreerd met de processor

Maximum geheugen Tot 8 GB LPDDR4-2400 SDRAM
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 2400 MT/s. Gesoldeerd geheugen; Ondersteuning voor twee kanalen

Interne opslag 32 GB Tot 64 GB eMMC 5.03

Scherm 11,6-inch (29,46-cm) HD UWVA touchscreen met Corning® Gorilla® Glass 3 (1366 x 768)6,9

Beschikbare grafische oplossingen Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 5006

Draadloze technologie Intel® dual-band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi en Bluetooth® 4.2 combo (niet-vPro™)5

Uitbreidingsslots 1 microSD
(Ondersteunt SD, SDHC, SDXC.)

Poorten en connectoren 2 USB 3.1 Type-C™; 2 USB 3.1 Gen 1 (ondersteunt opladen in slaapstand); 1 combinatieaansluiting hoofdtelefoon/microfoon

Invoerapparaat Full-sized eiland-stijl, morsbestendig
Touchpad met multitouch bewegingsondersteuning. Tikken is standaard ingeschakeld; HP EMR pen (optioneel)7

Webcam 720p HD-webcam; Optionele FHD-camera aan de achterzijde (op toetsenbord)8,15

Beschikbare software Sla tot 100 GB op met Google Drive (tweejarig abonnement inbegrepen)10

Beveiligingsbeheer Oog voor veiligheidsslot; H1 veilige microcontroller11

Voeding 45-Watt USB Type-C™ rechte netadapter
2-cels, 47,36-Wh lithium-ion
Tot 10 uur12
(De batterij is ingebouwd en niet door de klant te vervangen. Vervanging via garantie.)

Afmetingen 20,8 x 30,6 x 1,95 cm

Gewicht Vanaf 1,4 kg
(Gewicht is afhankelijk van configuratie en componenten)

Productkleur Bonbon blue; Smoke gray

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver

Garantie 1 jaar garantie (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op de primaire batterij
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

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.: F3W16AA

HP USB lasermuis met 3
knoppen

De indrukwekkend fraaie, duurzame HP USB lasermuis met 3 knoppen is ontworpen voor dagelijks gebruik met uw HP
business notebook.
Bestelnr.: H4B81AA

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 Power Bank voor
notebook

Verbeter de uptime van uw notebook1 en laad uw dagelijks gebruikte USB-devices tegelijkertijd op met de draagbare,
oplaadbare HP notebook Power Bank.
Bestelnr.: N9F71AA

HP USB-C reisdock Vervang uw dongels door het HP USB-C™ reisdock, dat overal onderweg voor mobiele connectiviteit zorgt.
Bestelnr.: T0K29AA

HP Essential kabelslot met
sleutel

Voeg een extra beveiliging toe met het HP Essential kabelslot met sleutel dat geschikt is voor elke notebook met een
standaard oog voor een slot.
Bestelnr.: T0Y14AA

HP 3 jaar onsite
hardwaresupport op
volgende werkdag voor
notebooks

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.: UQ992E
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Messaging, voetnoten
1 Een optionele pen is vereist en moet apart worden aangeschaft; voor de pen is een optioneel digitizeraccessoire nodig dat bij aankoop moet worden geconfigureerd.
2 Optionele, op bepaalde configuraties beschikbare, camera aan de achterzijde met geïntegreerde microfoon is vereist. Camera aan de voorzijde is standaard op alle modellen. Twee luidsprekers, apart van de camera's aan de voorzijde, zijn standaard op alle
modellen.
3 Voor de pen, die apart moet worden aangeschaft, is een optioneel digitizeraccessoire nodig dat bij aankoop moet worden geconfigureerd.
4 Google Play for Education is een optionele app die internettoegang vereist.
5Wordt apart of als optie verkocht.
6 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.

Technische specificaties disclaimers
1 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 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner.
5 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.
6 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
7 De HP EMR pen wordt apart of als optie verkocht.
8 Internettoegang is vereist.
9 Resoluties zijn afhankelijk van de monitor en de instellingen voor resolutie en kleurdiepte.
10 De Google Drive-aanbieding is gekoppeld aan dit apparaat en is niet overdraagbaar. Als u het apparaat retourneert, vervalt de extra opslagruimte. Chrome OSTM 23 of later is vereist om van dit aanbod gebruik te maken. Internettoegang is vereist, maar niet
inbegrepen. Ga voor meer informatie over restitutie, verlenging, annulering en de vervaltermijn van de opslag naar de website van Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=nl
11 Kabel voor slot is niet inbegrepen.
12 De batterijlevensduur 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.
13 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.
14 Processorsnelheid geldt voor de maximum prestatiemodus; in batterij-optimalisatiemodus werken de processors met een lagere snelheid.
15 FHD-camera aan de achterzijde is optioneel.
16 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie http://www.epeat.net voor de registratiestatus per land.

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