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Robuust, krachtig en afgestemd op de schoolomgeving.

Maak leren in en buiten het leslokaal
gemakkelijker en stimuleer leerlingen
om kritisch te denken en samen te
werken met de HP Chromebook 11 EE.
Hij is klaar voor het onderwijs met
interactieve tools en een robuust
ontwerp met aangegoten rubberen
randen.

Hoge cijfers voor robuustheid
● Wees voorbereid op stoten en ongelukjes met een Chromebook™met aangegoten rubberen randen en een morsbestendig

toetsenbord die ontworpen is om MIL-STD 810G-tests te doorstaan.1

Nu met touch
● Gebruik het optionele IPS-touchscreen2 om leerlingen en docenten toegang te geven tot een groot aantal educatieve

touch-compatibele Android™-apps die nu worden ondersteund op de Chrome OS™.
Maak onderwijs inspirerender via samenwerking
● Werk gemakkelijk samen met het optionele IPS-touchscreen met brede inkijkhoeken2 en een 180° draaiend scharnier dat de druk

op de klep vermindert. Maak optimaal gebruik van Google Hangouts en video dankzij ruisonderdrukking die voor een helder
geluid zorgt.

Eenvoudige implementatie
● Snelheid, eenvoud, veiligheid en gemakkelijk delen zijn belangrijke kenmerken van Chrome OS™, een onderhoudsarm, eenvoudig

te beheren platform met automatische software-updates en virusbescherming.
● Voer werk en opdrachten snel uit met een Intel® Celeron®-processor3 die apps snel opstart, snel laat browsen op het web en het

batterijvermogen efficiënt beheert.
● Zoek, stream en chat de hele schooldag lang met een batterij met een lange levensduur.
● Installeer, beheer en controleer gebruikers, devices en apps op tientallen, honderden of duizenden HP Chromebooks met de

optionele webgebaseerde Chromebook managementconsole van Google.2
● Maak leren leuker met optioneel Google Play for Education4, met duizenden innovatieve onderwijs-apps en leselementen die

gecontroleerd zijn door docenten, direct kunnen worden gedeeld en gemakkelijk te beheren zijn.
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Specificatietabel

Beschikbaar besturingssysteem Chrome OS™

Processorfamilie 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. Ondersteuning voor twee kanalen.

Interne opslag 16 GB Tot 32 GB eMMC SSD2

Scherm 11,6-inch (29,46-cm) HD SVA eDP led plat model (1366 x 768); 11,6-inch (29,46-cm) HD UWVA BrightView plat led-backlit touchscreen (1366 x 768)5,7

Beschikbare grafische oplossingen Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 4005

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™)4

Uitbreidingsslots 1 multi-formaat digitale medialezerOndersteunt SD, SDHC, SDXC

Poorten en connectoren 2 USB 3.1 Gen 1 (1 oplaadpoort); 1 HDMI 1.4; 1 4,5-mm netvoedingsconnector; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo
(Kabels zijn niet inbegrepen.)

Invoerapparaat Full-size zwart morsbestendig eilandstijl toetsenbord met reliëf
Touchpad met multi-touch bewegingsondersteuning

Webcam HD-camera5,6

Beschikbare software Sla tot 100 GB op met Google Drive (tweejarig abonnement inbegrepen)8

Beveiligingsbeheer Oog voor veiligheidsslot; TPM 1.29

Voeding 45-watt Smart netadapter (niet beschikbaar voor India)
3-cels, 44-Wh lithium-ion
Tot 11 uur en 30 minuten11

Afmetingen 30 x 20,67 x 2,04 cm

Gewicht Vanaf 1,23 kg (Gewicht is afhankelijk van configuratie en componenten)

Zuinig energieverbruik EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing.  EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.

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 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 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 stereo
hoofdtelefoon

Werk snel en gemakkelijk samen, chat online of luister naar muziek met het kristalheldere geluid en de
ruisonderdrukking van de elegante, lichtgewicht HP USB-stereohoofdtelefoon, die voor professioneel gebruik ontworpen
is.1,2

Bestelnr.: T1A67AA

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 MIL-STD tests zijn niet onherroepelijk en zijn niet bedoeld om de geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse Department of Defense of defensiedoeleinden 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 Wordt apart of als optie verkocht.
3 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. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload
en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau.
4 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 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.
2 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.
3 Alle kabels moeten apart worden aangeschaft.
4 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.
5 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
6 Internettoegang vereist.
7 Resoluties zijn afhankelijk van de monitor en de instellingen voor resolutie en kleurdiepte.
8 De Google Drive-aanbieding is gekoppeld aan dit apparaat en is niet overdraagbaar. Als u het apparaat retourneert, vervalt de extra opslagruimte. Chrome OS™ 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
9 Kabel voor slot is niet inbegrepen.
10 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.
11 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.

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