
Datasheet

HP Chromebook 11A G6 EE
De robuuste Chromebook™, gemaakt om studenten beter te laten
leren
Stimuleer creativiteit, samenwerking
en leren met de duurzame, krachtige
HP Chromebook 11A G6 EE.
Ontworpen met 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.

Volledig voorbereid op de komende dag

Give students a sleek Chromebook™ that redefines rugged. It measures just <19mm thin  and has co-
molded rubber contact points, a strengthened corner design, durable 180° hinge, and undergoes MIL-STD
810G  and 70 cm drop on concrete  testing.

Voer elk project met gemak uit

Quickly launch apps, support fast web browsing, and efficiently manage battery life with the AMD A4-9120C
APU processor , 4 GB memory, and eMMc storage up to 32 GB.

Stimuleer collaborative learning
Enable engaging group discussions with an optional HD IPS touchscreen  that supports easy viewing from
multiple angles and a 180° hinge that lies completely flat. Connect in dense environments with 2x2
802.11ac  wireless and MIMO.

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 door automatische software-updates en virusbescherming.
Search, stream, and collaborate through the school day and beyond with a long battery life. Recharge with
HP Fast Charge Technology, which gives you 90% battery life in just 90 minutes.
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.
Voeg een extra functionele beschermingslaag toe met de optionele 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™-apps, 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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HP Chromebook 11A G6 EE Specificatietabel

Beschikbare besturingssystemen Chrome OS™

Processorfamilie AMD A4-serie APU-processor

Beschikbare processors AMD A4-9120C APU met Radeon™ R4 grafische kaart (1,2 GHz Base Clock, tot 2,4 GHz Boost Clock, 1 MB
cache, 2 cores)

Maximum geheugen 4 GB DDR4-2166 SDRAM
Gesoldeerd geheugen.

Interne opslag 16 GB tot 32 GB eMMC 5.0 

Scherm
29,46 cm (11,6 inch) achtergrondverlichting met WLED HD IPS dun touchscreen, 220 cd/m², 69% sRGB (1366
x 768); 29,46 cm (11,6 inch) WLED-backlit, ontspiegeld HD IPS-display, 220 cd/m², 69% sRGB (1366 x 768);
29,46 cm (11,6 inch) HD SVA ontspiegeld WLED-backlit, 220 cd/m², 67% sRGB (1366 x 768) 

Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerd: AMD Radeon™ R4 Graphics
(Ondersteunt HD-decodering, DX12 en HDMI 1.4b.)

Audio HD audio, twee speakers, geïntegreerde microfoon

Draadloze technologie Qualcomm® Wireless-AC 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo, niet-vPro™ 
(MU-MIMO-ondersteuning)

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

Poorten en connectoren 2 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (stroomlevering, DisplayPort™); 2 USB 2.0; 1 stereo hoofdtelefoon/microfoon
combostekker

Invoerapparaten Fullsize eilandstijl toetsenbord, schoolbordgrijs, morsbestendig, deukbestendig; HP clickpad met multi-touch
bewegingsondersteuning;

Camera 720p HD-camera 

Beschikbare software HP Classroom Manager 

Beveiligingsbeheer H1 beveiliging IC; Oog voor Nano veiligheidsslot

Voeding HP Smart 45-watt externe netadapter

Type batterij 2-cels, 47,36-Wh lithium-ion 

Levensduur van de batterij Tot 10 uur

Afmetingen 30,6 x 20,8 x 1,81 cm

Gewicht Vanaf 1,27 kg (Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver

Omgevingsspecificaties Laag-halogeen

Garantie

HP Services biedt opties voor 1 jaar garantie en 90 dagen softwaregarantie, afhankelijk van het land. Voor
accu's geldt standaard één jaar garantie, uitgezonderd Long Life-accu's waarvoor dezelfde 1 of 3 jaar garantie
geldt als voor het platform. Raadpleeg http://www.hp.com/support/batterywarranty/ voor aanvullende
informatie over batterijen. Tevens zijn service op locatie en uitgebreide dekking leverbaar. HP Care Pack
Services zijn optionele uitbreidingen van de servicecontracten na de standaardgarantie. Gebruik om het juiste
serviceniveau voor uw HP product te bepalen de HP Care Pack Services Lookup Tool op:
http://www.hp.com/go/cpc.
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HP Chromebook 11A G6 EE

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP Prelude rugzak, 15,6 inch
Bescherm uw notebook onderweg en houd uw handen vrij met de stevige HP 15,6 Prelude
rugzak, nu met stijlvolle blauwe kleuraccenten in het interieur.
Bestelnr.: 2MW63AA

HP zwarte 11,6-inch Always-On
case

Bestelnr.: 2MY57AA

HP USB-C Power Bank voor
notebook

Verbeter de uptime van uw notebook  en laad uw dagelijks gebruikte USB-devices
tegelijkertijd op met de draagbare, oplaadbare HP notebook Power Bank.
Bestelnr.: 2NA10AA

HP 11,6-inch Education-hoes
Laat studenten een HP Chromebook of x360 notebook gemakkelijk en veilig van huis naar de
bus, het leslokaal en alles daar tussenin meenemen in de lichtgewicht HP zwarte 11,6-inch
hoes.
Bestelnr.: 3NP78AA

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 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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HP Chromebook 11A G6 EE

Messaging, voetnoten

 Internetservice is vereist en moet apart worden aangeschaft. Mogelijk moeten apps worden aangeschaft.
 Measured at the hinge.
 MIL-STD testing is not intended to demonstrate fitness for U.S. Department of Defense contract requirements or for military use. Test results are not a guarantee of future performance under these test conditions. Any accidental damage

requires an optional HP Accidental Damage Protection Care Pack.
 Drop test is not a guarantee of future performance under these test conditions. Any accidental damage requires an optional HP Accidental Damage Protection Care Pack.
 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. AMD's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.
 For storage drives, GB = 1 billion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 5.1 GB is reserved for system recovery software.
 Wordt apart of als optie verkocht.
 The specifications for the 802.11ac WLAN are draft specifications and are not final. If the final specifications differ from the draft specifications, it may affect the ability of the notebook to communicate with other 802.11ac WLAN devices.
 Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) is a wireless technology that uses multiple transmitters and receivers to enhance data transfer. MIMO requires a MU-MIMO router, sold separately.
 Internet access required and sold separately.
 Recharges the battery up to 90% within 90 minutes when the system is off or in standby mode, when used with the power adapter provided with the notebook, and no external devices are connected. After charging has reached 90%

capacity, charging speed will return to normal. Charging time may vary +/-10% due to System tolerance.
 HP Classroom Manager for students is available as a download. HP Classroom Manager Teacher Console sold separately.

Technische specificaties, voetnoten

 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. AMD's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.
 Processorsnelheid geldt voor de hoogste prestatiemodus; in batterij-optimalisatiemodus werken de processors met een lagere snelheid.
 De frequentieprestaties van AMD Max Boost zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie.
 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 5,1 GB is niet beschikbaar voor de gebruiker.
 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 deze aanbieding gebruik te kunnen

maken.Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen.Meer informatie over terugbetalingen, verlenging, annulering en vervaldata van het opslagplan is beschikbaar op de website van Google:
support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en.
 Een wireless access point en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
 Resoluties zijn afhankelijk van de monitor en de instellingen voor resolutie en kleurdiepte.
 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van de onderdelenfabrikanten van HP; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
 HP Classroom Manager moet apart worden aangeschaft. Voor controle en vergrendeling van apparaten door de docent moet HP Classroom Manager worden aangeschaft.
 Slot moet apart worden aangeschaft.
 Tests uitgevoerd door HP met Google Chrome OS power_LoadTest. De accuwerktijd varieert en de maximumcapaciteit neemt mettertijd en door herhaald gebruik af. Kijk op http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing

voor testgegevens.
 Op basis van de interne analyse van HP per januari 2019, kan de accu met HP Fast Charge-technologie binnen 90 minuten tot 90% opladen wanneer het systeem is uitgeschakeld of in standby-modus staat en wanneer de bij de notebook

meegeleverde poweradapter wordt gebruikt. Nadat de batterij tot 90% is opgeladen, gaat het opladen door op normale snelheid. De oplaadtijd kan ongeveer 10% afwijken, afhankelijk van de tolerantie van het systeem.
 Laadt de batterij binnen 90 minuten op tot 90% als het systeem is uitgeschakeld (met de opdracht 'Afsluiten'). Aanbevolen voor gebruik met de HP adapter die bij de notebook wordt meegeleverd, niet aanbevolen voor een lader met

kleinere capaciteit. Zodra de batterij voor 90% is opgeladen, gaat het opladen door op normale snelheid. De oplaadtijd kan ongeveer 10% afwijken, afhankelijk van de tolerantie van het systeem.
 De beschikbaarheid varieert per land.
 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 aanschafdatum 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 servicevoorwaarden, die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende
lokale wetgeving nog andere rechten. De HP servicevoorwaarden en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.

 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie http://www.epeat.net voor de registratiestatus per land. Zoek in de HP winkel met externe opties op www.hp.com/go/options naar zonne-
energieaccessoires.

 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet halogeenarm. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd halogeenarm.

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

Copyright © 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten
zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit
document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
 
AMD en Radeon zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is van de houder en wordt door HP Inc. in licentie gebruikt. DisplayPort™ en het
DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. USB Type-C™ en USB-C™ zijn
handelsmerken van USB Implementers Forum. SD, SDHC en SDXC zijn geregistreerde handelsmerken van SD-3C in de Verenigde Staten, andere landen of beide. ENERGY STAR is een geregistreerd
handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency. © 2018 Google LCC. Alle rechten voorbehouden. Google en het Google-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Google
LLC.

4AA7-4442, Februari 2019
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