
Datablad

HP Chromebook 11 G8 EE
En Chromebook som är byggd för skolor och designad för inlärning

Hjälper elever att nå sin fulla potential med
inlärning via molnet  på den hållbara HP
Chromebook 11 G8 EE som håller jämna steg
med en aktiv studentlivsstil medan det
snabbstartade Chrome OS gör IT-hanteringen
enkel.

En Chromebook som är byggd för att klara både eleverna och skoldagarna

Ge eleverna en Chromebook som kan överleva ett fall från skrivbordet , stänk från en läsk  eller en hårdhänt
hanterad strömkabel. Den motstår spill  och försök att ta bort tangenter, har metallförstärkta hörn och har testats
i fall från 122 cm  – högre än de flesta skrivbord.

Prestanda som är redo för klassrummet

Streama snabbt och få åtkomst till läroböcker, tester och mer med Intel® -processorer  och Chrome OS. Arbeta
kontinuerligt med lång batteritid och snabbladdning. Gör det enkelt att kontrollera och hantera interaktioner med
studenterna med HP Classroom Manager.

Engagerande diskussioner
Visa och dela Android™- och G Suite-appar i klassrummet på enhet som ligger plant på vilken yta som helst och har
en HD IPS-pekskärm med antireflexbehandling som tillval.  Gör så att distansutbildningar känns nära inpå och
samarbeta på distans i realtid med en webbkamera och HP Extended Range Wireless LAN.

Upplev Chrome OS med automatiska programvaruuppdateringar och virusskydd samt väldigt lite underhåll.
Kom online snabbt även i trånga utrymmen med WLAN 802.11 ac med MU-MIMO samt HP Extended Range-
trådlöst LAN.
Hjälper lärare att kontrollera klassrummet, hantera klassdatorer och samarbeta med eleverna med de intuitiva
verktygen i HP Classroom Manager.
Lär ut kunskap på ett helt nytt sätt med tillgång till tusentals lätthanterliga och innovativa pedagogiska Google
Play™- och Android™-appar som är direkt delbara.
Säg farväl till driftstopp med gummiskydd, ett förankrat tangentbord och en förstärkt strömport samt hörn i en
design som genomgår MIL-STD 810H- och utbildningstester.
Gör kladdiga enheter till ett minne blott med ett tangentbord som kan torkas av regelbundet med vanliga
rengöringsdukar.
Få ut mer av studietiden tack vare lång batteritid och HP Fast Charge som laddar batteriet till 90 % på 90 minuter.
Förstärkta USB-C®-portar på varje sida som har stöd USB-C®-tillbehör och Chromebook-laddning från en USB-C®-
adapter. Anslut till tillbehör med två USB 3.1 Gen 1-portar och 3,5 mm mikrofon- och högtalarportar.
Distribuera, managera och kontrollera användare, enheter och appar enkelt på 10, 100 och till och med 1000 HP
Chromebooks med Googles Chrome Enterprise-uppgradering eller Chrome Education-uppgradering som tillval.
Lägg till ett extra lager av funktionellt vardagligt skydd med det ultralätta och vändbara fodralet från HP (tillval)
som håller enheten säker och ger den lite stil.
Lita på att IT-investeringen backas upp av ett års begränsad standardgaranti. Förläng ert skydd för att täcka
olyckor, resor, leverans vid nästa arbetsdag och mer med HP Care Pack-tjänster.
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HP Chromebook 11 G8 EE Specifikationstabell

Tillgängliga operativsystem Chrome OS™

Processorfamilj Intel® Celeron®-processor

Tillgängliga processorer

Intel® Celeron® N4120 med Intel® UHD Graphics 600 (1,1 GHz basfrekvens, upp till 2,6 GHz burst-frekvens, 4 MB cache, 4 kärnor); Intel®
Celeron® N4100 med Intel® UHD Graphics 600 (1,1 GHz basfrekvens, upp till 2,4 GHz burst-frekvens, 4 MB cache, 4 kärnor); Intel®
Celeron® N4020 med Intel® UHD Graphics 600 (1,1 GHz basfrekvens, upp till 2,8 GHz burst-frekvens, 4 MB cache, 2 kärnor); Intel®
Celeron® N4000 med Intel® UHD Graphics 600 (1,1 GHz basfrekvens, upp till 2,6 GHz burst-frekvens, 4 MB cache, 2 kärnor)

Maximalt minne 8 GB LPDDR4-2400 DRAM-minne
Minnesenheten är fastlödd.

Intern lagring 16 GB upp till 64 GB eMMC 5.0

Bildskärmsstorlek (diagonalt) 11,6 tum

Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt) 29,46 cm (11,6 tum)

Bildskärm
11,6 tum (29,46 cm) HD IPS antireflexbehandlad och WLED-bakgrundsbelyst pekskärm, 220 cd/m², 50 % NTSC (1 366 x 768); 11,6 tum
(29,46 cm) HD SVA antireflexbehandlad och WLED-bakgrundsbelyst bildskärm, 220 cd/m², 45 % NTSC (1 366 x 768); 11,6 tum (29,46
cm) HD IPS antireflexbehandlad och WLED-bakgrundsbelyst bildskärm, 220 cd/m², 50 % NTSC (1 366 x 768) 

Tillgänglig grafik Inbyggd: Intel® UHD Graphics 600
(Stöd för HD-avkodning, DX12 och HDMI 1.4b.)

Ljud HD-ljud, dubbla högtalare, inbyggd mikrofon

Trådlös teknik Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® och Bluetooth® 5 kombinerat, non-vPro™ 
(Stöd för HP Extended Range Wireless Lan, MU-MIMO och Chromecast)

Expansionsplatser 1 microSD (Stöder SD, SDHC, SDXC.)

Portar och anslutningar 2 USB 3.1 Type-C® Gen 1 (ström, dataöverföring och DisplayPort™); 2 USB 3.1 Gen 1; 1 kombinerat stereohörlurs-/mikrofonuttag

Inmatningsenheter Fullstort texturerat tangentbord av ”island”-typ, spilltåligt med HP Improved Anchored Key Design; Styrplatta med stöd för multi-touch-
gester, tryckningar aktiverade som standard;

Kamera 720p HD-kamera 

Programvara Chrome Education-uppgradering (säljs separat); Chrome Enterprise-uppgradering (säljs separat); HP Classroom Manager (säljs
separat)

Säkerhetshantering Plats för Nano-säkerhetslås; Google H1 Security-chip

Fingeravtrycksläsare Fingeravtrycksläsaren är inte tillgänglig

Strömförsörjning HP Smart 45 W USB Type-C™-adapter

Batterityp 2-cells HP-batteri med lång livslängd, 47,36 Wh litiumjonpolymer

Yttermått 29,5 x 20,53 x 1,88 cm

Vikt Från 1,32 kg (Vikten varierar för olika konfigurationer.)

Energieffektivitet ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® 2019 Silver

Specifikationer för hållbar inverkan Låghalogen; TCO 8.0-certifierad

Garanti 1 års (1-1-0) begränsad garanti och service inklusive 1 års garanti avseende material- och tillverkningsfel. Villkoren kan variera mellan
olika länder. Vissa restriktioner och undantag gäller.
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HP Chromebook 11 G8 EE

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP Comfort Grip trådlös mus
HP Comfort Grip trådlös mus har 30 månaders batterilivslängd och en kraftfull, moderna
design som integreras sömlöst med HP:s bärbara företagsdatorer. Den erbjuder flexibilitet och
trådlösa anslutningar på kontoret och på resande fot.
Produktnummer: H2L63AA

HP Slim USB-tangentbord och -mus

Arbeta smart och maximera din arbetsyta med HP Slims snygga USB-tangentbord och mus,
utformade för att komplettera 2015-klassen av HPs företagsdatorer. Arbeta smart och
maximera din arbetsyta med HP Slims snygga USB-tangentbord och mus, utformade för att
komplettera 2015-klassen av HPs företagsdatorer.
Produktnummer: T6T83AA

HP 3 års maskinvarusupport på
plats nästa arbetsdag för bärbara
datorer

Under tre år får du hjälp med hårdvaran på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag
om problemet inte kan lösas på distans.
Produktnummer: UQ992E
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Fotnoter om meddelandetjänster

 Internetåtkomst via separat sålt abonnemang krävs. Vissa appar kan behöva köpas.
 Test från 122 cm på plywood och 76 cm på betong. Falltestet innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Alla oavsiktliga skador kräver ett HP Care Pack (tillval) för skydd mot oavsiktliga skador.
 Resultaten från HPs totala testprocess innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Alla oavsiktliga skador kräver ett HP Care Pack (tillval) för skydd mot oavsiktliga skador.
 Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på

programbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre klockfrekvens.
 Säljs separat. Internetåtkomst via separat sålt abonnemang krävs.
 Säljs som ett konfigurerbart alternativ vid köp.
 Baserat på interna tester jämfört med produkten i föregående generation med 802.11ac trådlös LAN-modul.
 En trådlös åtkomstpunkt och en internettjänst erfordras och kräver separat tecknade avtal. Endast ett begränsat antal åtkomstpunkter är tillgängliga för allmänheten.
 MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) är en trådlös teknik som använder flera sändare och mottagare för att förbättra dataöverföringen. MIMO kräver en MU-MIMO-router som säljs separat.
 MIL STD 810H-testerna är inte avsedda att påvisa lämpligheten för avtal med USA:s försvarsdepartement eller för militärt bruk. Testresultaten innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Oavsiktlig skada

kräver ett HP Care Pack (tillval) för skydd mot oavsiktliga skador.
 Se användarhandboken för rengöringsanvisningar. Vanliga rengöringsdukar för hushållsbruk testade med 1 000 avtorkningar innehåller: n-alkyl (C14, 60 %; C16, 30 %; C12, 5 %; C18, 5 %); Dimetylbenzylammoniumklorid 0,184 %; n-alkyl

(C12, 68 %; C14, 32 %) dimetyletylbenzylammoniumklorid 0,184 %, övriga ingredienser 99,632 %. Och lösning: vatten, ammoniumhydroxid, propylenglykol, alkylpolyglykosid, 2-hexoxyetanol, doftämne.
 Laddar batteriet upp till 90 % inom 90 minuter när systemet är avstängt eller i vänteläge vid användning av nätadaptern som medföljde den bärbara datorn och inga externa enheter anslutna. När laddningen har nått 90 % återgår

laddningshastigheten till den normala. Laddningstiden kan variera med +/– 10 % beroende på systemtolerans.
 Säljs separat.
 Säljs separat. Tillgängligheten varierar i olika regioner.
 Säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på

www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med
gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för er HP-produkt.
 

Fotnoter med tekniska specifikationer

 Tekniken med flerkärniga processorer är utformad för att förbättra prestandan hos viss programvara. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på
programmens arbetsbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.
 Processorhastigheten anger maximalt prestandaläge; processorerna körs med lägre hastighet i läget för batterioptimering.
 För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. Den faktiska kapacitet som formateras är lägre. Upp till 8,1 GB är inte tillgänglig för användare.
 Google Drive-erbjudandet är knutet till den här enheten och kan inte överlåtas. Inte tillgängligt med en registrering för Chrome Enterprise Upgrade. Om enheten returneras återkallas det extra lagringsutrymmet. Erbjudandet kräver Chrome

OS™ 23 eller senare. Internetanslutning krävs och ingår inte. Ytterligare information om återbetalning, förnyelse, annullering och utgångsdatum för lagringstjänsten finns på Googles webbplats:
https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
 En trådlös åtkomstpunkt och en internettjänst erfordras och kräver separat tecknade avtal. Endast ett begränsat antal åtkomstpunkter är tillgängliga för allmänheten.
 Chromecast måste köpas separat.
 För visning av HD-bilder måste innehållet vara i HD.
 Upplösningen är beroende av skärmens kapacitet och inställningarna för upplösning och färgdjup.
 Säljs separat eller som tillval.
 HP Classroom Manager säljs separat. Det är nödvändigt att köpa HP Classroom Manager för styrning och låsning från lärarens stationära dator.
 uppgraderingen av Chrome Enterprise och Chrome Education säljs separat och kräver en engångskonfiguration, abonnemang, Googles administratörskonsol och organisationens domän. Se https://support.google.com/a/answer/60216.
 Säkerhetslås säljs separat.
 Laddas upp till 90% på 90 minuter när systemet är avstängt eller i vänteläge vid användning av nätadaptern som medföljde notebook-datorn. När laddningen har nått 90 % återgår laddningshastigheten till den normala. Laddningstiden

kan variera med +/– 10 % beroende på systemtolerans.
 HP Care Pack-tjänster säljs separat. Servicenivåer och svarstider för HP Care Packs kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns

på www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med
gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för er HP-produkt.

 EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Gå till http://www.epeat.net för att visa registreringsstatus för varje land. Sök efter nyckelordet generator i HPs butik för tredjepartstillval för
solcellsdrivna generatortillbehör på www.hp.com/go/options.

 Extern strömförsörjning, strömkablar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Servicedelar som införskaffas efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
 Batterikonfigurationen och laddningskapaciteten är optimerad för att förbättra batteriets hälsa över tid baserat på laddningsmönster och -temperatur.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products are set forth in the express limited
warranty statements accompanying such products. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions
contained herein.
 
Intel, Celeron och Intel vPro är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är
varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA samt andra länder. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers forum. SD,
SDHC och SDXC är registrerade varumärken som tillhör SD-3C i USA, andra länder eller både och. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. ©
2019 Google LLC Alla rättigheter reserverade. Google och Google-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Google LLC.
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