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HP Chromebook 11 G5 EE

Duradouro, potente e concebido a pensar nas escolas.

Melhore a aprendizagem dentro e fora
da sala de aula e permita aos
estudantes desenvolver o
pensamento crítico e trabalhar em
colaboração com o HP Chromebook
11 EE. Esteja preparado para a aula
com ferramentas interativas e um
design robusto que inclui margens de
borracha co-moldada.

Excelente durabilidade
● Tire partido de um Chromebook™ com margens de borracha co-moldada e um teclado resistente a pequenos derrames

concebido para resistir a impactos e pancadas diários e para ser aprovado nos testes MIL-STD 810G.1

A tecnologia tátil está aqui
● Utilize o ecrã tátil IPS opcional2 para disponibilizar aos estudantes e educadores o acesso a um mundo de aplicações

educacionais Android™ com capacidade tátil que são agora compatíveis com o Chrome OS™.
Inspire a aprendizagem através da colaboração
● Colabore facilmente com o ecrã tátil IPS com amplo ângulo de visualização opcional2 e o design de dobradiça de 180° que reduz

a tensão sobre a tampa. Tire o máximo partido do Google Hangouts e da interação através de vídeo com as funcionalidades de
supressão de ruído que melhoram a nitidez de som.

Simplifique as implementações
● Velocidade, simplicidade, segurança e partilha fácil são as principais características do Chrome OS™, uma plataforma com

manutenção reduzida e fácil de gerir com atualizações automáticas de software e proteção antivírus.
● Execute rapidamente os seus trabalhos e as suas tarefas com um processador3 Intel® Celeron® que inicia aplicações

rapidamente, permite uma veloz navegação na Web e gere eficientemente o consumo da bateria.
● Pesquise, transmita conteúdos e comunique em todas as aulas com uma bateria de longa duração.
● Implemente, efetue a gestão e controle facilmente os utilizadores, dispositivos e aplicações em dezenas, centenas e milhares de

HP Chromebooks com a Chrome Management Console baseada na Web opcional da Google.2

● Melhore a experiência de aprendizagem com a aplicação Google Play for Education4 opcional, que inclui milhares de aplicações
de educação inovadoras e conteúdos para aulas que são aprovados por educadores, instantaneamente partilháveis e fáceis de
gerir.
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Tabela de especificações

Sistema operativo disponível Chrome OS™

Família de processadores Processador Intel® Celeron®

Processadores disponíveis1 Intel® Celeron® N3060 com placa gráfica Intel HD 400 (1,6 GHz, até 2,48 GHz, 2 MB de cache, 2 núcleos)

Chipset Chipset está integrado com o processador

Memória Máxima Até SDRAM LPDDR3-1600 de 4 GB
Nota de memória padrão: Taxas de transferência de até 1600 MT/s. Suporte de canal duplo.

Armazenamento interno 16 GB Até 32 GB SSD eMMC2

Ecrã Ecrã fino HD SVA eDP com retroiluminação LED de 29,46 cm (11,6 pol.) na diagonal (1366 x 768); Ecrã tátil fino HD UWVA com retroiluminação LED de 29,46 cm (11,6 pol.) na
diagonal (1366 x 768)5,7

Placa gráfica disponível Integrada: Placa gráfica Intel® HD 4005

Tecnologias Sem Cabos Combo Wi-Fi Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) e Bluetooth® 4.2 (não vPro™)4

Slots de Expansão 1 leitor de cartões digitais multi-formato3

(Suporta SD, SDHC, SDXC)

Portas e Ligações 2 USB 3.1 Gen 1 (1 de carregamento); 1 HDMI 1.4; 1 conector de alimentação CA (4,5 mm); 1 tomada combinada para auscultadores/microfone
(Os cabos não estão incluídos.)

Dispositivo de entrada Teclado de tamanho completo texturado preto tipo ilha
TouchPad com suporte de gestos multitoque

Webcam Câmara HD5,6

Software disponível Armazene até 100 GB com o Google Drive (assinatura de 2 anos incluída)8

Gestão de Segurança Ranhura para cabo de segurança; TPM 1.29

Alimentação Transformador inteligente (45 W) (indisponível na China e Índia)
Iões de lítio de 3 células, 44 Wh

Dimensões 30 x 20,67 x 2,04 cm

Peso A partir de 1,23 kg
(Peso varia de acordo com a configuração e componentes)

Conformidade com standards de
eficiência energética

Registo EPEAT®, se aplicável.  O registo EPEAT varia consoante o país. Para obter informações sobre o estado do registo por país, visite www.epeat.net.

Garantia 1 ano de garantia limitada (Care Packs opcionais disponíveis, vendidos separadamente), 1 ano de garantia limitada para a bateria principal
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Acessórios e serviços (não incluídos)

Suporte de hardware HP, 3
anos, no dia útil seguinte no
local para portáteis

Durante 3 anos, terá o suporte de hardware do seu equipamento informático no local, no dia útil seguinte por parte de
um técnico qualificado pela HP, se a questão não puder ser resolvida remotamente.
Número de produto: UQ992E
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Rodapés commensagens
1 O teste MIL-STD não é final e não se destina a demonstrar a adequação a requisitos de contratos com o Departamento de Defesa dos E.U.A. ou para utilização militar. Os resultados dos testes não são uma garantia de desempenho futuro sob estas condições.
Quaisquer danos ocorridos no âmbito das condições de teste MIL-STD ou quaisquer danos acidentais requerem o HP Care Pack de proteção contra danos acidentais opcional.
2 Vendido separadamente ou como funcionalidade opcional.
3 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou software beneficiam necessariamente da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do relógio irão variar em
função da carga de trabalho de aplicações e das suas configurações de hardware e software. O sistema de numeração da Intel não é uma medição de desempenho superior.
4 Google Play for Education é uma aplicação opcional e requer ligação à Internet.

Especificações técnicas renúncias
1 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do
relógio irão variar em função da carga de trabalho de aplicações e das suas configurações de hardware e software. A numeração da Intel não é uma medição de desempenho superior.
2 Para unidades de armazenamento, GB = mil milhões de bytes. TB = 1 bilião de bytes. A capacidade real formatada é inferior. Até 30 GB (para o Windows 10) estão reservados para software de recuperação do sistema.
3 Todos os cabos são vendidos em separado.
4 Ponto de acesso sem fios e serviço de Internet necessários e vendidos separadamente. Disponibilidade limitada de pontos públicos de acesso sem fios. As especificações da WLAN 802.11ac são especificações previstas e não finais. Se as especificações finais
forem diferentes das especificações previstas, isso poderá afetar a capacidade de comunicação do portátil com outros dispositivos WLAN 802.11ac.
5 É necessário conteúdo HD para ver imagens HD.
6 Requer acesso à Internet.
7 As resoluções dependem da capacidade do monitor e das definições de resolução e de profundidade de cor.
8 A oferta do Google Drive está associada a este dispositivo e não pode ser transferida. Se este dispositivo for devolvido, o armazenamento adicional será revogado. Para usufruir desta oferta, terá de ter instalada a versão Chrome OS™ 23 ou posterior. Requer
ligação à Internet, não incluída. Estão disponíveis informações adicionais sobre reembolsos, renovações, cancelamentos e validade dos planos de armazenamento no website da Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
9 Ranhura para cabo de segurança não incluída.
10 HP Care Packs vendidos separadamente. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos HP Care Packs poderão variar em função da sua localização geográfica. O serviço inicia na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e limitações. Para mais
informações, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da aquisição. O cliente pode possuir direitos legais adicionais de acordo com as leis locais
aplicáveis e tais direitos não são afetados, de forma alguma, pelos termos e condições de serviço da HP ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.

Saibamais em
www.hp.eu/notebooks

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. As garantias para os produtos da HP estão estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia limitada 
expressa que acompanha esses produtos. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não 
são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.
Chromebook, Chrome OS e Google Drive são marcas comerciais da Google Inc. Bluetooth é uma marca comercial do respetivo proprietário e é utilizada pela HP Inc. 
sob licença. ENERGY STAR é uma marca comercial registada da U.S. Environmental Protection Agency (Agência para a Proteção Ambiental dos E.U.A.). Intel e Celeron 
são marcas comerciais da Intel Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
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