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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.

Get a low-maintenance experience with the automatic software updates and virus protection of the Chrome OS.
Get online quickly, even in crowded rooms, with WLAN 802.11 ac with MU-MIMO and HP Extended Range Wireless
LAN.
Help teachers control the classroom, manage class PCs, and collaborate with students with the intuitive toolset of
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.
Say goodbye to downtime with rubber bumpers, an anchored keyboard, and a reinforced power port and corners in
a design that undergoes MIL-STD 810G and education testing.
Make sticky devices a thing of the past with a keyboard that can be repeatedly wiped down with common
household cleaning wipes.
Spend more time learning with a long battery life and HP Fast Charge, which recharges the battery to 90% in 90
minutes.
Reinforced USB-C™ ports on each side support USB-C™ accessories and Chromebook charging from a USB-C™
adapter. Connect to accessories with two USB 3.1 Gen 1 ports and 3.5 mm mic and speaker ports.
Easily deploy, manage, and control users, devices, and apps on 10s, 100s, and even 1000s of HP Chromebooks
with Google’s optional Chrome Enterprise Upgrade or Chrome Education Upgrade.
Add an extra layer of functional, all-day protection with the optional ultralight HP Reversible Sleeve that keeps your
device safe and adds a dash of style.
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)

Bildskärmsstorlek (diagonalt) 11,6 tum

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

Intern lagring 16 GB upp till 64 GB eMMC 5.0

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 

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

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.)

Ergonomiska egenskaper ##displaytiltswiv##

Energieffektivitet ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® 2019 Silver

Specifikationer för omgivning Låghalogen; TCO 8.0-certifierad

Garanti
1 års begränsad garanti (Care Pack-tjänster finns tillgängliga som tillval, säljs separat). 1 års begränsad
garanti för det primära batteriet.
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HP Chromebook 11 G8 EE

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

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. Den erbjuder flexibilitet och trådlösa anslutningar på
kontoret och på resande fot. HPs stora utbud av bärbara datorer ger ökad produktivitet och
effektivitet gemom att erbjuda den perfekta kombinationen av inbyggda mobila funktioner
som kan tillgodose behoven på såväl stora som små företag.
Produktnummer: 2NA10AA

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. HPs stora utbud av bärbara datorer ger
ökad produktivitet och effektivitet gemom att erbjuda den perfekta kombinationen av
inbyggda mobila funktioner som kan tillgodose behoven på såväl stora som små företag.
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. HPs stora utbud av bärbara datorer ger
ökad produktivitet och effektivitet gemom att erbjuda den perfekta kombinationen av
inbyggda mobila funktioner som kan tillgodose behoven på såväl stora som små företag.
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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HP Chromebook 11 G8 EE

Fotnoter om meddelandetjänster

 Internetåtkomst via separat sålt abonnemang krävs. Vissa appar kan behöva köpas.
 122 cm test on plywood and 76 cm test on concrete. 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.
 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.
 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on

application workload and your hardware and software configurations. Intel’s numbering, branding and/or naming is not a measurement of clock speed.
 Sold separately. Internet access required and sold separately.
 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-testning är inte avsett att påvisa lämplighet för avtal med USA:s försvarsdepartement eller för militärt bruk. Testresultaten innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Alla oavsiktliga skador kräver

ett HP Care Pack (tillval) för skydd mot oavsiktliga skador.
 See user guide for cleaning instructions. Commonly used household cleaning solution wipes tested to 1,000 wipes include: n-Alkyl (C14, 60%; C16, 30%; C12, 5%; C18, 5%); Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 0.184%; n-Alkyl (C12, 68%;

C14, 32%) Dimethyl Ethylbenzyl Ammonium Chloride 0.184%, other ingredients 99.632%. And solution: water, Ammonium Hydroxide, Propylene Glycol, Alkyl Polyglycoside, 2-Hexoxyethanol, fragrance.
 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.
 Sold separately.
 Sold separately. Availability varies by region.
 Sold separately. Service levels and response times for HP Care Packs may vary depending on your geographic location. Service starts on date of hardware purchase. Restrictions and limitations apply. For details, visit www.hp.com/go/cpc.

HP services are governed by the applicable HP terms and conditions of service provided or indicated to Customer at the time of purchase. Customer may have additional statutory rights according to applicable local laws, and such rights are
not in any way affected by the HP terms and conditions of service or the HP Limited Warranty provided with your HP Product.

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.
 For storage drives, GB = 1 billion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 8.1 GB is not user available.
 Google Drive offer is tied to this device and is non-transferable. If this device is returned, the extra storage will be revoked. In order to redeem this offer, you will need to be on Chrome OS™ 23 or later. Internet access is required and not

included. Additional information about storage plan refunds, renewals, cancellations and expiration is available at the Google website: 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 must be purchased separately.
 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.
 Chrome Enterprise Upgrade and Chrome Education Upgrade are sold separately and require one-time setup, subscription, Google Admin Console, and your organization’s domain. Please see https://support.google.com/a/answer/60216.
 Security lock is sold separately.
 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 Packs are sold separately. Service levels and response times for HP Care Packs may vary depending on your geographic location. Service starts on date of hardware purchase. Restrictions and limitations apply. For details, visit

www.hp.com/go/cpc. HP services are governed by the applicable HP terms and conditions of service provided or indicated to Customer at the time of purchase. Customer may have additional statutory rights according to applicable local laws,
and such rights are not in any way affected by the HP terms and conditions of service or the HP Limited Warranty provided with your HP Product.

 EPEAT® registered where applicable. EPEAT registration varies by country. See http://www.epeat.net for registration status by country. Search keyword generator on HP’s 3rd party option store for solar generator accessories at
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 2020 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 skall betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad
information i detta dokument.
 
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 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. © 2019 Google
LLC Med ensamrätt. Google och Google-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Google LLC.
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