Datasheet

HP Chromebook 11 G6 EE
Duurzaam, krachtig en ontworpen voor het onderwijs.
Help studenten te creëren, samen te
werken en te leren met de robuuste
HP Chromebook 11 EE. Hij beschikt
over aangegoten rubberen randen,
versterkte hoeken en een gemakkelijk
te beheren, veilig en intuïtief Chrome
OS™, biedt toegang tot duizenden
Android™-onderwijsapps en heeft
universele USB-C™ aansluit- en
oplaadmogelijkheden.
1

Strak, mooi en klaar voor het leslokaal.

● Geef studenten een Chromebook™ die robuust is gebouwd met contactpunten van aangegoten rubber, versterkte hoeken en een
stevig 180° draaibaar scharnier. Ondanks de dikte van nog geen 19 mm voldoet het aan de MIL-STD 810G-criteria.2

Maak werk in de klas en huiswerk sneller

● Start applicaties direct, surf snel op internet, beheer de batterijstroom efficiënt en profiteer van een prestatieverbetering van
26%3 met de nieuwste multi-core 7e-generatie Intel®-processors4, tot 8 GB geheugen en eMMc-opslag tot 64 GB.5

Maak onderwijs inspirerender via samenwerking

● Werk gemakkelijk samen met een optioneel HD IPS-touchscreen6 en 180° draaibaar scharnier dat vlak ligt om levendige
groepsdiscussies te ondersteunen. Blijf verbonden in grote ruimtes met 2x2 802.11ac7 wireless.

Universele aansluit- en oplaadmogelijkheid met USB-C™

● Gebruik de USB-C™-poort om USB-C™-accessoires aan te sluiten en op te laden via de Chromebook™ of laad de Chromebook™
op via een USB-C™-adapter.
● Chrome OS™ is onderhoudsarm dankzij automatische software-updates8 en virusbescherming.
● Zoek, stream en overleg de hele schooldag en daarna, dankzij de lange batterijlevensduur.
● Voorkom beschadiging, binnendringend vocht en manipulatie met een toetsenbord dat resistent is tegen scherpe voorwerpen,
morsen en het verwijderen van toetsen.
● Houd controle over het leslokaal, beheer pc's in de klas en werk samen met studenten via de intuïtieve toolset van HP Classroom
Manager.9
● Voeg een extra functionele beschermingslaag toe met de optionele6 platte HP Always-On Case met rits die om de Chromebook™
past en de hele dag goede bescherming biedt.
● Maak leren leuker met toegang tot de Google Play™ Store en Android™-apps1, waar duizenden direct deelbare, gemakkelijk te
beheren, innovatieve onderwijsapps te vinden zijn.
● Bij HP bent u verzekerd van een uitstekende garantie.
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Specificatietabel

Beschikbaar besturingssysteem

Chrome OS™

Processorfamilie

Intel® Celeron® processor

Beschikbare processors1,2

Intel® Celeron® N3450 met Intel® HD Graphics 500 (1,1 GHz basisfrequentie, tot 2,2 GHz burstfrequentie, 2 MB cache, 4 cores); Intel® Celeron® N3350 met Intel® HD Graphics 500
(1,1 GHz basisfrequentie, tot 2,4 GHz burstfrequentie, 2 MB cache, 2 cores)

Maximum geheugen

Tot 8 GB LPDDR4-2400 SDRAM

Interne opslag

16 GB Tot 64 GB eMMC 5.03

Cloudservice

100-GB Google Drive™ (2-jarig abonnement inbegrepen)9

Scherm

11,6-inch (29,46-cm) HD IPS BrightView WLED-backlit touchscreen, 220 cd/m², 72% sRGB (1366 x 768); 11,6-inch (29,46-cm) HD SVA ontspiegeld WLED-backlit, 220 cd/m², 72%
sRGB (1366 x 768)6,7,8

Beschikbare grafische oplossingen Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 5006
Draadloze technologie

Intel® dual-band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo, niet-vPro™4,5

Uitbreidingsslots

1 microSDOndersteunt SD, SDHC, SDXC.

Poorten en connectoren

2 USB 3.1 Type-C™; 2 USB 3.1 Gen 1 (HP opladen in slaapstand); 1 hoofdtelefoon/microfoon combo

Invoerapparaat

Fullsize eilandstijl, morsbestendig toetsenbord
Touchpad met multitouch-bewegingsondersteuning, tikken standaard ingeschakeld

Webcam

720p HD-camera6

Beschikbare software

HP Classroom Manager16

Beveiligingsbeheer

H1 beveiliging IC; Oog voor Nano veiligheidsslot10

Voeding

45-Watt Type-C™ USB-adapter12
2-cels, 47,36-Wh lithium-ion11
Tot 13 uur17

Afmetingen

30,6 x 20,8 x 18,05 cm

Gewicht

Vanaf 1,24 kg (Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Omgeving

Laag-halogeen15

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver

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 45-watt USB-C G2
netstroomadapter

Voed uw notebook of tablet en laad hem op1 via de USB-C™-poort met de HP 45-watt USB-C™ G2 netstroomadapter.

HP USB-C 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.

HP kabelslot met sleutel, 10
mm

Bescherm uw notebook op kantoor en in drukke omgevingen door hem aan een veilig object te bevestigen met het
10-mm HP kabelslot met mastersleutel dat speciaal voor ultradunne notebooks ontworpen is.

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.: 1HE07AA

Bestelnr.: 2NA10AA

Bestelnr.: T1A62AA

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 Internetservice is vereist en moet apart worden aangeschaft. Mogelijk moeten apps worden aangeschaft.

2 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. Voor schade door ongelukken is een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack vereist.
3 Gebaseerd op interne Octane 2.0-tests van HP van 6e-generatie Intel® Celeron® 4 GB geheugen, 16-GB eMMc en 7e-generatie Intel® Celeron, 4 GB geheugen, 32-GB eMMc.
4 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. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.
5 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 5,1 GB is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
6 Wordt apart of als optie verkocht.
7 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.
8 Internetservice is vereist en moet apart worden aangeschaft.
9 HP Classroom Manager moet apart worden gekocht. Voor controle en vergrendeling van apparaten door de docent moet HP Classroom Manager worden aangeschaft.

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 Processorsnelheid geldt voor de hoogste prestatiemodus; in batterij-optimalisatiemodus werken de processors met een lagere snelheid.
3 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. 5,1 GB van het eMMC is gereserveerd/gealloceerd voor de Chrome OS™-partitie.
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 Miracast is een draadloze technologie waarmee de scherminhoud van uw pc kan worden weergegeven via tv's, projectoren en mediaspelers.
6 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
7 Resoluties zijn afhankelijk van de monitor en de instellingen voor resolutie en kleurdiepte.
8 Wordt apart of als optie verkocht.
9 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
10 Slot moet apart worden aangeschaft.
11 De batterij is ingebouwd en niet door de klant te vervangen. Vervanging via garantie.
12 Tests uitgevoerd door HP met Google Chrome OS™ power_LoadTest gebaseerd op PV-resultaat (configuratie is Intel DC/ HD-scherm/ 4 GB geheugen/ 64 GB opslag bij gebruik van Power_load test, batterijlevensduur varieert afhankelijk van de configuratie). De
levensduur van de batterij varieert en de maximumcapaciteit neemt mettertijd en door herhaald gebruik af. Kijk op http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing voor testgegevens.
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 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor de registratiestatus per land. Zoek in de HP winkel met 3e-partij-opties naar zonne-energie-accessoires: www.hp.com/go/options
15 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
16 HP Classroom Manager moet apart worden gekocht. Voor controle en vergrendeling van apparaten door de docent moet HP Classroom Manager worden aangeschaft.
17 Tests uitgevoerd door HP met Google Chrome OS power_LoadTest gebaseerd op PV-resultaat (configuratie is Intel DC/ HD-scherm/ 4 GB geheugen/ 64 GB opslag bij gebruik van Power_load test, batterijlevensduur varieert afhankelijk van de configuratie). De
levensduur van de batterij varieert en de maximumcapaciteit neemt mettertijd en door herhaald gebruik af. Kijk op http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing voor testgegevens.

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