Dataark

HP Chromebook 14 G1
Opret hurtigt forbindelse til dine foretrukne websteder og
Google. Chrome-apps.
1

Opret forbindelse med stil. Åbn din
elegante næstegenerationsChromebook, og kom hurtigt på nettet.
Du kan hurtigt
få adgang til dine yndlingswebsteder
og Chrome-apps med en 35,5 cm
(14") HD-skærm.
1,2

Søg på den store skærm

● Nyd synet af websteder og apps på en 35,5 cm (14") HD-skærm.2 Se det hele i levende farver, og få en imponerende internet- og
multimedieoplevelse.

Al den hurtighed, du behøver.

● Giv alle dine opgaver et løft med hurtige og effektive apps. Denne særdeles effektive HP Chromebook 14 benytter den nyeste
Intel®-processor, som giver en lynhurtig oplevelse.

Tag din onlineverden med dig

● Få adgang til dine yndlingswebsteder og apps, uanset hvor du befinder dig. Du kan fortsætte, selv uden Wi-Fi – 4G (tilbehør)
sørger for, at din HP Chromebook 14 er tilsluttet flere steder.4

Vær altid opdateret

● Sørg for at din browser-oplevelse forbliver hurtig, stabil og aktuel. Med automatiske softwareopdateringer er HP Chromebook 14
næsten vedligeholdelsesfri.
● Sig farvel til den klodsede bærbare computer. Du kan tage denne elegante HP Chromebook 14 med overalt, og se smart ud.
● Fang alle detaljer med en levende klarhed. Du får en mere dynamisk webchat-oplevelse takket være HP TrueVision-webkamera i
fuld HD.1,2
● Det er nemt gemme og dele billeder og videoer ved hjælp af en multi-format digital mediekortlæser i din HP Chromebook 14.
● Du skal bare trykke for at rulle, zoome og rotere billeder og websider. Det er super præcis navigation med bare et enkelt tryk.
● Tag din internetoplevelse til nye højder med sjove og spændende Chrome-webapps. Fordyb dig i brugervenlige værktøjer til
arbejde og spil.
● Du kan få adgang til din egen virtuelle harddisk hvor som helst, bare du har internetadgang. Gem op til 100 GB filer og indhold i
op til to år i dit Google Cloud-lager.3
● Forbundet flere steder. Med trådløs WAN kan du komme online flere steder, så du nemt kan få adgang til alt dit indhold, surfe på
nettet og overføre filer.4
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HP Chromebook 14 G1
Tabel over specifikationer

OS

Chrome OS

Processorfamilie

Intel® Celeron®-processor

Tilgængelige processorer

Intel® Celeron® 2955U med Intel HD-grafikkort (1,4 GHz, 2 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er integreret med processoren

Maksimal RAM

Op til 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM

Hukommelsessokler

1 SODIMM

Internt lager

16 GB op til 32 GB M.2 SSD

Cloud-tjenester

100 GB Google Cloud-lager

Skærm

35,56 cm (14") diagonalt HD WLED Brightview SVA-fladskærm (1366 x 768)

Tilgængelige grafikkort

Intel® HD Graphics

Lyd

High Definition-lyd; Stereohøjttalere, Digital mikrofon med undertrykkelse af ekko og støjdæmpende software; Kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik

Trådløse teknologier

Mobilt HP cr3114 HSPA+-bredbåndsmodul; Atheros AR9462 802.11a/b/g/n (2x2) Wi-Fi, Bluetooth® 4.0- og HS-kombination
(Mobilt bredbånd sælges separat eller som tilbehør.)

Udvidelsessokler

1 digital mediekortlæser

Porte og stik

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 vekselstrøm
(HDMI-kabel skal anskaffes særskilt)

Inputenhed

Chrome OS-tastatur i fuld størrelse ("island-style")
ClickPad med multiberøringsbevægelser

Webcam

HP TrueVision HD slankt webkamera

Tilgængelig software

Chrome OS og tilhørende standard sæt af applikationer

Sikkerhedsstyring

TPM 1.2 indlejret sikkerhedschip; Sikkerhedslås

Strøm

65 W Smart lysnetadapter
4-cellers (51 timer) polymer

Mål

34,44 x 23,98 x 2,16 cm

Vægt

Fra 1,9 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen)

Garanti

1 års begrænset garanti (med mulighed for opgradering, der skal købes separat), 1 års garanti på det primære batteri
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HP Chromebook 14 G1
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP's eksterne USB
dvd/rw-drev

Det eksterne HP-USB-DVD/RW-drev tilsluttes en ledig USB-port på pc'en , så du får øjeblikkelig adgang til afspilning og
brænding af optiske medier.

HP Essential-rygsæk

HP's basisrygsæk er en perfekt løsning til transport af bærbare pc'er og ideel til såvel studerende som forretningsfolk.

3-knappers HP-lasermus
med USB-tilslutning

Den imponerende slanke og holdbare 3-knappers HP-lasermus med USB-tilslutning er fremstillet til effektiv
hverdagsbrug og som et supplement til din bærbare HP Business-computer.

Slank HP Business-taske
med topåbning

Den slanke HP Business-taske med topåbning er en kompakt, smart og holdbar taske, som er designet til de slanke og
lette bærbare HP Business-computere (skærme på op til 14,1" diagonalt).

HP 65 W
Smart-vekselstrømsadapter

Smart-strømadaptere fra HP forsyner din bærbare computer med strøm og oplader samtidig det interne batteri. Med
disse adaptere kan du forsyne din bærbare computer med strøm, når du er væk fra kontoret eller på farten.

3 års onsite-service næste
hverdag

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UQ992E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: H1D24AA

Produktnummer: H4B81AA

Produktnummer: H5M91AA

Produktnummer: H6Y89AA
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Fodnoter i beskeder
1 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves og medfølger ikke. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
2 Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se billeder i HD-opløsning.

3 Dette tilbud er knyttet til denne enhed og kan ikke overdrages; hvis det returneres, vil den ekstra plads blive inddraget. For at kunne indløse det, skal du have Chrome OS 23 eller senere. Internetadgang er påkrævet og medfølger ikke. Yderligere oplysninger om

lagerplan, tilbagebetalinger, fornyelser, annulleringer og udløb findes på Googles websted: https://support .google.com/Chromebook/answer/2703646?hl=en
4 4G LTE findes ikke til alle produkter og i alle områder og kan kun fås til produkter med Intel-processorer. Brug af WWAN kræver en separat servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmulighed og dækning i dit område hos serviceudbyderen.
Forbindelseshastighederne afhænger af placering, miljø, netværksforhold og andre faktorer.
5 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
3 Tilbuddet er knyttet til denne enhed og kan ikke overdrages; hvis det returneres, vil den ekstra plads blive inddraget. For at kunne indløse det, skal du have Chrome OS 23 eller senere. Internetadgang er påkrævet og medfølger ikke. Yderligere oplysninger om
refunderinger af lagerplan, fornyelser, annulleringer og udløb findes på Googles websted: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
5 Brug af bredbånd kræver en separat servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmulighed og dækning i dit område hos serviceudbyderen. Forbindelseshastighederne vil afhænge af placering, miljø, netværksforhold og andre faktorer.
4G-kompatibilitet med HSPA + og LTE kun i USA.
6 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Specifikke
egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de
pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser
i dette dokument.
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Core er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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