
Datasheet

HP Stream 11 Pro G4 EE notebook pc

Een robuust cloud-gebaseerd apparaat voor de klas

Zorg dat de leerlingen betrokken zijn
en verbonden blijven met applicaties,
het lesplan, docenten en elkaar waar
ze het beste werken, dankzij de
robuuste Windows-gebaseerde HP
Stream 11 Pro Education Edition.

HP raadt Windows 10 Pro aan.

Blijf aan het werk in de klas en in de cloud
● Laat leerlingen online taken en projecten uitvoeren met Microsoft Office 3651 en OneDrive-opslag2 of eenvoudig werken met

lokale bestanden en Windows-applicaties met een SSD tot 128 GB en een SD-kaartslot voor extra opslagruimte.
Ga online en werk samen.
● Bied nieuwe manieren om in de klas samen te werken en te studeren met een 11,6-inch (29,46-cm) HD-scherm, een

VGA-webcam voor realistische skypegesprekken en stereoweergave voor een kristalhelder geluid. Ingebouwde 2x2 802.11ac3

draadloze interface zorgt voor verbinding in grote ruimtes.
Kijk verder dan het klaslokaal
● Ontdek en leer in de klas en onderweg op een robuuste, lichte notebook die slechts 18,0 mm dik is en vanaf < 1,3 kg weegt. Hij is

ontworpen om MIL-STD 810G-tests te doorstaan4 en is door aangegoten rubberen randen beschermd tegen stoten en
ongelukjes.

● Kies een voor docenten en leerlingen vertrouwd besturingssysteem met essentiële beheerfuncties en ondersteuning voor lokale
en cloud-gebaseerde applicaties die uw IT-team kent, met Windows 10 S en Windows 10 Pro.5

● Werk productief in een wereld van online en lokale apps via touch- en tikfunctionaliteit op het optionele 11,6-inch (29,46-cm)
UWVA HD-touchscreen.6

● Voldoe aan de wereldwijde onderwijsvereisten en overtref deze met HP School Pack7, een kant-en-klare oplossing met digitale
tools en content die ontwikkeld is voor collaboratieve, op standaarden gebaseerd en gepersonaliseerd onderwijs.

● Houd gegevens van leerlingen op het apparaat privé met geïntegreerd TPM 2.0 en de nieuwste Windows Bitlocker schijfencryptie.
● Kies voor ondersteuning die zorgt dat uw apparaat probleemloos blijft werken, met één jaar topklasse garantie van HP. Breid de

bescherming uit met een optionele HP Care Service.8
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Specificatietabel

HP raadt Windows 10 Pro aan.

Beschikbaar besturingssysteem Windows 10 Pro 64 – HP raadt Windows 10 Pro aan.1
Windows 10 Home 641

Windows 10 S1,3

Processorfamilie Intel® Celeron® processor

Beschikbare processors4,5 Intel® Celeron® N3450 met Intel® HD Graphics 500 (1,1 GHz basisfrequentie, tot 2,1 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)

Chipset Chipset is geïntegreerd met de processor

Maximum geheugen Tot 4 GB DDR3L-1600 SDRAM
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 1600 MT/sec. Intern geheugen is niet voor gebruikers toegankelijk en niet uitbreidbaar.

Interne opslag 64 GB Tot 128 GB eMMC6

Scherm 11,6-inch (29,46-cm) HD UWVA WLED plat touchscreen, 220 cd/m2, 50% sRGB (1366 x 768); 11,6-inch (29,46-cm) HD SVA eDP WLED ontspiegeld, 220 cd/m2, 45% sRGB (1366 x
768)9,10

Beschikbare grafische oplossingen Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 5009

Draadloze technologie Intel® dual-band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi en Bluetooth® 4.2 combo (niet-vPro™)7

Uitbreidingsslots 1 multi-formaat digitale medialezerOndersteunt SD, SDHC, SDXC.

Poorten en connectoren 1 USB-A 3.1 Gen 1-poort; 1 USB 2.0; 1 HDMI 1.4b; 1 netvoedingsconnector; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo8

Invoerapparaat Standaard eiland-stijl
Clickpad met multi-touch bewegingsondersteuning, tikken standaard ingeschakeld

Webcam VGA-webcam15

Beschikbare software Koop Office; HP JumpStart; HP Support Assistant; HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP School Pack16,17

Beveiligingsbeheer Mini-oog voor veiligheidsslot (slot moet apart worden aangeschaft)

Voeding 45-Watt Smart netadapter
2-cels, 37,69-Wh lithium-ion polymeer
Tot 11 uur11

Afmetingen 30 x 20,81 x 1,8 cm

Gewicht Vanaf 1,29 kg (Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Omgeving Laag-halogeen14

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 Essential backpack Het HP Essential backpack is ideaal voor studenten en professionals die hun notebook willen meenemen.
Bestelnr.: H1D24AA

HP 45-Watt Smart
netadapter

Houd de extra lichte en veelzijdige HP 45-Watt Smart AC-adapter bij de hand als u de hele dag productief wilt werken.
Bestelnr.: H6Y88AA

HP 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.
Bestelnr.: N9F71AA

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.
Bestelnr.: T1A62AA

HP 3005pr
USB3-poortreplicator

Ga snel online en aan het werk met de HP 3005pr USB 3 universele poortreplicator, die met één USB 3.0-kabel apparaat-,
scherm- en netwerkpoorten biedt voor uw Windows® of Chromebook™ notebook, zonder dat u opnieuw hoeft op te
starten!
Bestelnr.: Y4H06AA

3 jaar onsite op de volgende
werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: UQ992E
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Messaging, voetnoten
1 Bepaalde scholen kwalificeren voor gratis Office 365 Education rechtstreeks van Microsoft. Neem voor informatie contact op met uw Microsoft accountmanager. Niet vooraf geïnstalleerd of geladen op de pc.
2 Onbeperkte OneDrive-opslag voor abonnementen van vijf of meer gebruikers. Microsoft levert de eerste 5 TB OneDrive-opslag per gebruiker. Klanten die extra OneDrive-opslagruimte nodig hebben, kunnen contact opnemen met Microsoft-ondersteuning om dit
aan te vragen. Abonnementen voor minder dan vijf gebruikers ontvangen 1 TB OneDrive-opslag per gebruiker. De OneDrive for Business synchronisatieclient is beschikbaar bij Office 2016 en Office 365-abonnementen met Office 2016-applicaties. Als u geen
Office 2016 heeft, is de OneDrive for Business synchronisatieclient ook beschikbaar als gratis download.
3 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.
4 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. De testresultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze
testcondities. Voor schade onder de MIL-STD testcondities en schade door ongelukken is een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack vereist.
5 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10
wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com.
6 Beschikbaar op bepaalde modellen.
7 Beschikbaar op Windows 10 Pro-configuraties.
8 HP Care Services 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.

Technische specificaties disclaimers
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10
wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com/.
3 Windows 10 S werkt uitsluitend met apps uit de Windows Store. Sommige accessoires en apps die compatibel zijn met Windows 10 werken mogelijk niet en de prestaties kunnen variëren. Bepaalde standaardinstellingen, functies en apps kunnen niet worden
gewijzigd. Stap gemakkelijk over op een Windows 10 Pro configuratie (tegen betaling). Kijk voor meer informatie op Microsoft.com/Windows10S.
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. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
5 Processorsnelheid geldt voor de maximum prestatiemodus; in batterij-optimalisatiemodus werken de processors met een lagere snelheid.
6 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB (in Windows 10) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
7 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.
8 HDMI 1.4b-kabel moet apart worden gekocht.
9 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
10 Resoluties zijn afhankelijk van de monitor en de instellingen voor resolutie en kleurdiepte.
11 De batterijlevensduur op Windows 10 MM14 varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de
batterij neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com voor meer informatie.
12 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.
13 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 opties van derde partijen naar zonne-energieaccessoires: www.hp.com/go/options.
14 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
15 Internettoegang is vereist.
16 Voor HP Support Assistant zijn Windows en internettoegang vereist.
17 Voor HP ePrint Drive zijn een internetverbinding naar een HP webprinter en registratie van een HP ePrint-account vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op
www.hp.com/go/eprintcenter). De print- en verbindingssnelheden kunnen variëren.

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

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke beperkte
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