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HP Chromebook 11A G6 EE
En robust Chromebook™ som ger eleverna högre kapacitet

Uppmuntra till kreativitet, samarbete
och inlärning med den tåliga och
kraftfulla HP Chromebook 11A G6 EE.
Den är utformad med gjutet gummi,
förstärkta hörn samt lätthanterligt,
säkert och intuitivt Chrome OS™. Få
åtkomst till tusentals pedagogiska
Android™-appar  och dra nytta av
universalanslutning och -laddning via
USB-C™.

Laddad för dagen

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.

Full kraft i varje projekt

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.

Uppmuntra inlärning genom samarbete

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.

Universell anslutning och laddning med USB-C™

Använd USB-C™-porten för att ansluta och ladda USB-C™-tillbehör för Chromebook™ eller ladda
Chromebook™ från en USB-C™-adapter.

Chrome OS™ har lågt underhållsbehov tack vare automatiska programvaruuppdateringar och virusskydd.
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.
Hjälper dig att förebygga dagligt slitage, vattenintrång och oförsiktig hantering med ett tangentbord som är
tåligt mot mindre vätskespill och att tangenterna lossnar.
Ta kontroll över klassrummet, hantera datorerna i klassen och samarbeta med eleverna med de intuitiva
verktygen i HP Classroom Manager.

Lägg till ett extra lager av funktionellt skydd med tillvalet HP Always-On-fodral med platt blixtlås som
omsluter Chromebook™.
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.
Räkna med support som du kan lita på med den begränsade HP-garantin i världsklass.
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HP Chromebook 11A G6 EE Specifikationstabell

Tillgängliga operativsystem Chrome OS™

Processorfamilj AMD A4-serien APU-processor

Tillgängliga processorer AMD A4-9120C APU med Radeon™ R4-grafik (1,2 GHz basklockfrekvens, upp till 2,4 GHz max.
boostklockfrekvens, 1 MB cache, 2 kärnor)

Maximalt minne 4 GB DDR4-2166 SDRAM
Minnesenheten är fastlödd.

Intern lagring 16 GB upp till 32 GB eMMC 5.0 

Bildskärm

29,46 cm (11,6 tum) tunn WLED-bakgrundsbelyst HD IPS Brightview-pekskärm, 220 cd/m², 69 % sRGB (1366
x 768); 29,46 cm (11,6 tum) antireflexbehandlad WLED-bakgrundsbelyst HD IPS, 220 cd/m², 69 % sRGB
(1366 x 768); 29,46 cm (11,6 tum) antireflexbehandlad WLED-bakgrundsbelyst HD SVA-skärm, 220 cd/m², 67
% sRGB (1366 x 768) 

Tillgänglig grafik Inbyggd: AMD Radeon™ R4-grafik
(Stöd för HD-avkodning, DX12, och HDMI 1.4b.)

Ljud HD-ljud, dubbla högtalare, inbyggd mikrofon

Trådlös teknik Qualcomm® Wireless-AC 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® och Bluetooth® 4.2 kombinerat, non-vPro™ 
(Stöd för MU-MIMO)

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

Portar och anslutningar 2 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (strömförsörjning, DisplayPort™); 2 USB 2.0; 1 stereohörlurs-/mikrofonuttag
kombinerat

Inmatningsenheter Fullstort island-tangentbord i Chalkboard Gray, spilltåligt, pettåligt; Clickpad med stöd för multipekgester;

Kamera 720p HD-kamera 

Tillgänglig programvara HP Classroom Manager 

Säkerhetshantering H1 Säkerhet IC; Nano plats för säkerhetslås

Strömförsörjning HP Smart 45 W extern nätströmsadapter

Batterityp 2-cells, 47,36 Wh litiumjon 

Batteridriftstid Upp till 10 timmar

Yttermått 30,6 x 20,8 x 1,81 cm

Vikt Från 1,27 kg (Vikten varierar för olika konfigurationer.)

Energieffektivitet ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver

Specifikationer för omgivning Låg halogenhalt

Garanti

HP Services erbjuder 1 års begränsad garanti och 90 dagars begränsad garanti på programvara som tillval,
beroende på land. Batterier har som standard ett års begränsad garanti med undantag för batterier med lång
livslängd som har samma begränsade garanti (1 år eller 3 år) som plattformen. Se
http://www.hp.com/support/batterywarranty/ för ytterligare information. Service på plats och utökad
täckning är också tillgängligt. HP Care Pack-tjänster är tillval med utökade serviceavtal som sträcker sig
utanför de begränsade standardgarantierna. Som en hjälp att välja rätt servicenivå för HP-produkten finns ett
sökverktyg för HP Care Pack-tjänster på: http://www.hp.com/go/cpc.
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HP Chromebook 11A G6 EE

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP Prelude 15,6 tums ryggsäck
Skydda din bärbara dator och ha händerna fria när du är på språng med den hållbara HP 15,6
Prelude Backpack, nu färggrannare med elegant blå insida.
Produktnummer: 2MW63AA

HP svart 11,6 Always on-väska Produktnummer: 2MY57AA

HP USB-C bärbar dator Power Bank
Öka den bärbara datorns  driftstid och ladda USB-enheter samtidigt med den bärbara och
laddningsbara HP Notebook Power Bank.
Produktnummer: 2NA10AA

HP 11,6-tums Education-fodral
Gör det enkelt och säkert att transportera en HP Chromebook eller x360 bärbar dator, från
hemmet till skolan och allt däremellan, med ett lätt HP svart fodral på 11,6 tum.
Produktnummer: 3NP78AA

HP 3-knapps USB-lasermus
HPs imponerande snygga och hållbara 3-knapps USB-lasermus är avsedd för daglig
användning och passar utmärkt till din HP Business Notebook.
Produktnummer: H4B81AA

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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HP Chromebook 11A G6 EE

Fotnoter om meddelandetjänster

 Internetåtkomst via separat sålt abonnemang krävs. Vissa appar kan behöva köpas.
 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.
 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

programarbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockfrekvensen.
 For storage drives, GB = 1 billion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 5.1 GB is reserved for system recovery software.
 Säljs separat eller som tillval.
 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.

Fotnoter med tekniska specifikationer

 Tekniken med flerkärniga processorer har utformats för att förbättra prestandan hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på
programarbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockfrekvensen.
 Processorhastigheten anger maximalt prestandaläge; processorerna körs med lägre hastighet i läget för batterioptimering.
 AMD maximal boostklockfrekvens varierar beroende på hårdvaran, programvaran och den övergripande systemkonfigurationen.
 För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är lägre. Upp till 5,1 GB är inte tillgänglig för användare.
 Google Drive-erbjudandet är knutet till den här enheten och kan inte överlåtas. Om enheten returneras återkallas det extra lagringsutrymmet. För att utnyttja erbjudandet måste du ha 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.
 För visning av HD-bilder måste innehållet vara i HD.
 Upplösningen är beroende av skärmens kapacitet och inställningarna för upplösning och färgdjup.
 Alla specifikationer motsvarar de normala specifikationer som anges av HPs komponenttillverkare; faktisk prestanda kan vara högre eller lägre.
 HP Classroom Manager säljs separat. Det är nödvändigt att köpa HP Classroom Manager för styrning och låsning från lärarens stationära dator.
 Lås måste köpas separat.
 Testerna har utförts av HP med hjälp av Google Chrome OS power_LoadTest. Batteriets livslängd varierar och dess maximala kapacitet minskar naturligt ju längre tid du använder det. Se http://www.chromium.org/chromium-

os/testing/power-testing för information om testerna.
 Baserat på HPs interna analys per januari 2019: Batteri med HP Fast Charge-teknik kan laddas upp till 90 % på 90 minuter när systemet är avstängt eller i vänteläge vid användning av nätadaptern som medföljde den bärbara datorn. När

laddningen har nått 90 % återgår laddningshastigheten till den normala. Laddningstiden kan variera med +/– 10 % beroende på systemtolerans.
 Laddar batteriet upp till 90 % på 90 minuter när systemet är avstängt (kommandot Stäng av). Rekommenderas för användning med den HP-adapter som medföljer den bärbara datorn, rekommenderas inte för användning med en

batteriladdare med lägre kapacitet. När laddningen har nått 90 % kapacitet återgår laddningshastigheten till det normala. Laddningstiden kan variera med +/– 10 % beroende på systemtolerans.
 Tillgängligheten kan variera i olika länder.
 HP Care Pack-tjänster 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 för den tjänst som levereras till eller initieras av 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 efter 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.

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

Copyright © 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter beskrivs i
de uttryckliga garantivillkor som medföljer respektive produkt. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad
information i detta dokument.
 
AMD och Radeon är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör innehavaren och används av HP Inc. under licens. 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 varumärken som tillhör USB Implementers Forum. SD,
SDHC och SDXC är registrerade varumärken som tillhör SD-3C i USA, andra länder eller bådadera. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. ©
2018 Google LLC Med ensamrätt. Google och Google-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Google LLC.

4AA7-4442, Februari 2019
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