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HP Chromebook 11a 11a-na0101nd
Neem alles overal mee naartoe
De HP Chromebook 11a zorgt dat je overal op schema blijft. De compacte afmetingen zijn ideaal voor onderweg. Je blijft
productief dankzij de lange accuwerktijd, het uitgebreide keyboard en de bekendheid van Chrome OS en al je favoriete
Android-apps.

*Product kan in werkelijkheid anders zijn

Overal de vrijheid om jezelf te zijn

Klaar voor jou

Altijd digitaal verbonden

Deze laptop is licht en compact genoeg om overal
mee naartoe te nemen, ver van stopcontacten.
Dankzij de lange accuwerktijd blijf je altijd verbonden
en hoef je niet telkens weer naar een stopcontact te
zoeken.

Gemaakt voor wat je doet, niet voor wat je niet doet.
De Chromebook 11a biedt de ideale combinatie van
een krachtige mobiele processor, een uitgebreid
toetsenbord en een geweldig 11-inch scherm.

Hier komt alles samen. Haal het beste uit Chrome
OS™ en Android-apps en kies voor een laptop die
snel, veilig en eenvoudig is.1
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Pluspunten
Chrome
Met dit gebruiksvriendelijke besturingssysteem ben je snel in elke situatie en
surf je veiliger op het web.

Standaard toetsenbord
Op het fullsize toetsenbord kun je overal werken. Dankzij de
toetsaanslagdiepte van 1,5 mm kun je prettig doortypen.

MediaTek MTK 8183 Processor
De MediaTek MTK 8183-processor is een gevarieerde mix van hoge prestaties
en een geweldige accuwerktijd. Met een octo-core CPU heb je de kracht die je
nodig hebt om te internetten, te e-mailen of apps en services te gebruiken.

HP Imagepad ondersteunt multi-touch bewegingen
Deze multi-touch touchpad ondersteunt bewegingen met vier vingers en laat
je met een simpele aanraking scrollen, zoomen en navigeren.

High-definition display
Zie je digitale wereld op een nieuwe manier. Geniet van films en foto's met de
uitstekende weergavekwaliteit en gedetailleerde hoge definitie van 1 miljoen
pixels.2
Een accu die ideaal is voor lange dagen
Wil je na een lange dag 's avonds nog even doorwerken? Dat kan makkelijk
dankzij de accu die tot maar liefst 15 uur en 45 minuten meegaat. Een accu
die langer meegaat betekent dat je langer door kunt gaan zonder dat je
tussendoor hoeft op te laden.3
32 GB eMMC-storage
Een geïntegreerde multimediakaart biedt betrouwbare flash-gebaseerde
opslag voor een gunstige prijs. De afwezigheid van bewegende delen zoals
bij een traditionele schijf verkleint de kans op storingen en schade.

HP True Vision HD-camera
Skype met een superieure beeldkwaliteit, zelfs in slecht-verlichte
omgevingen, en maak van elk gesprek een persoonlijke ervaring om echt
contact te houden.4
Display met flinterdunne rand aan twee zijden
Profiteer van een grotere schermruimte met een display met een
flinterdunne rand aan twee zijden.
Twee luidsprekers
Laat je favoriete muziek, film of game door de ruimte schallen met twee
stereospeakers.
Tweekanaalsgeheugen
Bij tweekanaalstechnologie werken er twee kanalen tegelijk zodat de
communicatiesnelheid tussen het geheugen en de RAM wordt verdubbeld en
de systeemprestaties beter worden.
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Specificaties
Prestaties

Interfacemogelijkheden

Besturingssysteem

Draadloze connectiviteit

Chrome OS™

Qualcomm® Atheros QCA6174A-3 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo
MU-MIMO-ondersteuning

Processor

MediaTek MT8183 (2,0 GHz basisfrequentie, 2 MB L2-cache, 8 cores)6
Processorfamilie: MediaTek-processor

Poorten

MediaTek geïntegreerde SoC

1 USB 2.0 Type-C® (USB-voeding, DisplayPort™ 1.1); 1 USB 2.0 Type-A; 1
hoofdtelefoon/microfoon-combo
1 micro sd-mediakaartlezer

Geheugen

Webcam

4 GB LPDDR4-3200 SDRAM (ingebouwd)
Overdrachtssnelheden tot 3200 MT/s.
Aantal voor gebruikers toegankelijke geheugenplaatsen: 0

HP True Vision 720p HD-camera met ingebouwde digitale dual-array-microfoons

Gegevensopslag

Productkleur

32-GB eMMC
Optische drive niet inbegrepen
100 GB Google One™ (1 jaarabonnement inbegrepen)1

Sneeuwwit
Getextureerd deksel en onderstel, toetsenbordbehuizing in IMR met matte afwerking

Chipset

Ontwerp

Video

Aanvullende informatie

Geïntegreerd: MediaTek geïntegreerde videokaart;

Bestelnr.

Audio
Twee luidsprekers

P/N: 27Y93EA #ABH
UPC/EAN code: 195161088254

Scherm

Gewicht

Screen-to-body ratio
73.8%

1,07 kg;
In verpakking: 1,62 kg
Opmerking over gewicht: Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Voeding

Afmetingen

29,5 cm (11,6 inch) HD (1366 x 768), ontspiegeld, 220 nits, 45% NTSC17
18

45 watt USB Type-C™-voedingsadapter;

Type batterij
37 Wh lithium-ion polymeer, 2 cellen
165 g

Batterij en voeding

3

Tot 15 uur en 45 minuten ;

28,5 x 19,28 x 1,68 cm;
In verpakking: 6,7 x 43,5 x 26 cm
Opmerking over afmetingen: Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie

Garantie
1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; HP 2 jaar ophalen en terugbrengen
gebundelde garantieverlenging voor low-end laptops. 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 gel

Toetsenbord
Fullsize sneeuwwit toetsenbord
HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen

Beveiligingsbeheer
H1-veilige microcontroller
Vingerafdrukscanner niet beschikbaar
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Aanbevolen accessoires

Garantieservices*

* Niet inbegrepen.
HP ENVY USB-C-hub
5LX63AA

HP Dual Mode muis
6CR71AA

HP Pavilion-toetsenbord
en -muis 200
9DF28AA

3 jaar haal- en brengservice
U1PS3E

Voetnoten bij belangrijke verkooppunten
1

Google Play Store-apps worden apart verkocht en zijn niet inbegrepen.

Voetnoten bij de functie-messaging
2 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
3 Tests zijn uitgevoerd door HP met Google Chrome OS power_LoadTest. De levensduur van de batterij varieert en de maximum capaciteit neemt mettertijd en door herhaald gebruik af. Kijk op

http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing voor testgegevens.
4
Om de beschreven kenmerken te gebruiken is mogelijk software of een andere applicatie van derden vereist.

Technische specificaties, voetnoten
1

Met deze aanbieding voor Google One ('de aanbieding') kun je gedurende 12 maanden vanaf de dag van verzilvering kosteloos gebruikmaken van de voordelen van het abonnement. Nadat je de aanbieding hebt
verzilverd, kun je op de pagina Abonnementen van de Google Play Store zien wanneer het abonnement afloopt. Voor de aanbieding heb je een Google Payments-account nodig. De aanbieding is geldig tot en met 31
januari 2021 en moet voor die tijd worden gebruikt. Deze aanbieding geldt uitsluitend voor nieuwe gebruikers van Google One in Australië, Canada (m.u.v. Quebec), Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Japan,
Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, die op of na 1 mei 2019 een nieuwe Chromebook hebben aangeschaft. Kijk voor meer informatie op
www.google.com/chromebook/offers/.
3 Tests uitgevoerd door HP met Google Chrome OS Power LoadTest. De accuwerktijd verschilt en de maximumcapaciteit van de accu neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testin
6
Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs 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 MediaTek zegt niets over de kloksnelheid.
17 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
18 Percentage actief plus niet-actief weergavegebied in verhouding tot actief weergavegebied plus rand. Gemeten met klep verticaal op het bureau.
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