Taulukot

HP Chromebook 14 G1
Yhteys suosikkisivustoihisi ja Googleen muodostuu
pikaisesti. Chrome-sovellukset.
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Muodosta yhteydet tyylillä. Avaa
sulavalinjainen seuraavan sukupolven Chromebookisi
ja sujahda verkkoon. Suosikkisivustosi ja
Chrome-verkkosovelluksesi ovat
käytettävissä tuossa tuokiossa
35,56 cm:n (14 tuuman)
teräväpiirtonäytöllä .
1

Selaa suurella näytöllä

● Sukella verkkosivustojen ja sovellusten maailmaan lävistäjältään 35,56 cm:n (14 tuuman) teräväpiirtonäytöllä.2 Näet niin
multimedian kuin verkon antimetkin suurina, kauniina ja terävinä.

Vauhtia elämään

● Tehosta tehtäviäsi huippunopeilla sovelluksilla. Tässä erittäin herkässä HP Chromebook 14 -versiossa on uusin Intel®-suoritin,
jonka ansiosta käyttö sujuu sulavasti.

Verkkomaailmasi kulkee mukanasi

● Käytä lempisivustojasi ja -sovelluksiasi missä tahansa kuljetkin. Voit jatkaa käyttöä, vaikka Wi-Fi-yhteyttä ei olisi saatavilla –
valinnainen 4G-yhteys huolehtii HP Chromebook 14 -kannettavasi yhteyksistä.4

Pysy ajan tasalla

● Varmista, että selaaminen pysyy nopeana, sujuvana ja ajan tasalla. HP Chromebook 14 -ohjelmistot päivittyvät automaattisesti,
joten huoltotoimia ei juuri tarvita.
● Kömpelölle kannettavalle voi heittää hyvästit. Tyylikäs Chromebook kulkee mukanasi minne vain ja näyttää terävältä.
● Yksityiskohdat toistuvat eloisina ja tarkkoina. Nauti aiempaa dynaamisemmasta verkkokeskustelusta HP:n teräväpiirtoisen
TrueVision-verkkokameran avulla.1,2
● Kuvien ja videoiden tallentaminen ja jakaminen onnistuu helposti HP Chromebookin oman, useita tiedostomuotoja tukevan
mediakortin lukijan avulla.
● Kuvien ja verkkosivujen vierittäminen, zoomaaminen ja kiertäminen onnistuu helposti kosketuksella. Navigointi sujuu tarkasti
pelkällä kosketuksella.
● Kohenna verkon käyttö uudelle tasolle hauskojen Chrome-verkkosovellusten ansiosta. Uppoudu intuitiivisten työkalujen
käyttöön niin työssä kuin vapaa-ajallakin.
● Oma virtuaaliasemasi on käytettävissä kaikkialla, missä voit muodostaa internet-yhteyden. Voit tallentaa jopa 100 Gt tiedostoja
ja muuta sisältöä Google Cloud -tallennustilaan jopa kahden vuoden ajaksi.3
● Yhteydet entistä useammista paikoista. Langattoman suuralueverkon ansiosta pääset internetiiin entistä useammista paikoista,
joten voit käyttää sisältöä, selata verkkoa ja ladata tiedostoja helposti.4
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Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä Chrome OS
Prosessorituoteperhe

Intel® Celeron® -suoritin

Saatavilla olevat suorittimet

Intel® Celeron® 2955U -suoritin (1,4 GHz, 2 Mt:n välimuisti, 2 ydintä) ja Intel HD -grafiikkasuoritin

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muistin enimmäismäärä

Enintään 4 Gt 1 600 MHz DDR3L SDRAM

Muistipaikat

1 SODIMM

Sisäinen tallennustila

16 Gt enintään 32 Gt M.2 SSD

Pilvipalvelu

100 Gt Google Cloud -tallennustilaa

Näyttö

35,56 cm (14 tuuman) litteä WLED BrightView SVA -teräväpiirtonäyttö (1 366 × 768)

Saatavilla olevat näytönohjaimet

Intel® -HD-näytönohjain

Ääni

High Definition Audio; Stereokaiuttimet; Digitaalinen mikrofoni, kaiunesto ja melunsuodatusohjelmisto; Kuuloke–mikrofoni-yhdistelmäliitäntä

Langattomat tekniikat

HP cr3114 HSPA+ -mobiililaajakaistamoduuli; Atheros AR9462 802.11a/b/g/n (2×2) Wi-Fi sekä Bluetooth® 4.0 + HS -yhdistelmä
(Mobiililaajakaista myydään erikseen tai lisävarusteena.)

Laajennuspaikat

Mediakortin lukija

Portit ja liittimet

2 USB 3.0 -porttia; 1 USB 2.0 -portti; 1 HDMI-liitäntä; 1 kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; 1 verkkovirtaliitäntä
(HDMI-johto hankittava erikseen)

Syöttölaite

Täysikokoinen Island-tyyppinen Chrome OS -näppäimistö
Clickpad ja monikosketuseleet

Web-kamera

HP:n ohut TrueVision-teräväpiirtoverkkokamera

Saatavilla olevat ohjelmistot

Chrome OS ja sen oletussovellukset

Suojauksen hallinta

Sisäinen TPM 1.2 -turvasiru; Turvalukko

Virta

Smart-verkkolaite, 65 W
Nelikennoinen (51 Wh:n) polymeeriakku

Mitat

34,44×23,98×2,16 cm

Paino

Peruspaino 1,9 kg
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan)

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (päivityksiä saatavana erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP ulkoinen USB DVDRW
-asema

Yhdistä HP:n ulkoinen USB DVD/RW mihin tahansa tietokoneen vapaaseen USB-porttiin, jotta saat heti luku- ja
kirjoitusoikeuden optisiin tallennusvälineisiin.

HP Essential -selkäreppu

HP Essential -reppu sopii hyvin sekä opiskelijoille että liike-elämän ammattilaisille.

HP:n kolmipainikkeinen
USB-laserhiiri

Vaikuttavan tyylikäs ja kestävä HP:n kolmipainikkeinen USB-laserhiiri on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön ja
täydentämään HP:n yrityskäyttöön tarkoitettua kannettavaa.

Ohut HP Business -kotelo,
päältä avattava

HP Business Slim Top Load -laukku on kompakti, tyylikäs ja kestävä laukku, joka on suunniteltu tyylikkäille ja kevyille HP:n
ohuen profiilin yrityskannettaville (lävistäjältään enintään 14,1 tuuman näytöt).

HP 65 W:n Smart
-verkkolaite

HP:n Smart-verkkolaitteet syöttävät kannettavalle virtaa ja lataavat tietokoneen akun samanaikaisesti. Näiden
verkkolaitteiden avulla liität kannettavasi kätevästi verkkovirtaan, kun teet töitä toimiston ulkopuolella tai olet matkoilla.

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: UQ992E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: F2B56AA

Tuotenumero: H1D24AA

Tuotenumero: H4B81AA

Tuotenumero: H5M91AA

Tuotenumero: H6Y89AA
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Viestin alaviitteet
1 Langaton tukiasema ja internet-yhteys ovat pakollisia mutta eivät sisälly toimitukseen. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
2 Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia.

3 Tarjous liittyy vain tähän laitteeseen, ja tarjousta ei voi siirtää; jos tilaus palautetaan, lisätallennustila peruutetaan. Lunastamiseen tarvitaan Chrome OS 23 tai sitä uudempi versio. Edellyttää verkkoyhteyttä, joka ei sisälly toimitukseen. Tallennustilaa, hyvityksiä,

tilausuusintaa, peruutuksia ja tilauksen vanhenemista koskevaa lisätietoa on Googlen verkkosivustolla: https://support .google.com/Chromebook/answer/2703646?hl=en
4 4G LTE -tekniikka ei ole saatavilla kaikkiin tuotteisiin kaikilla alueilla, ja se on käytettävissä vain tuotteissa, joissa on Intel-suoritin. Langaton suuralueverkko edellyttää erikseen tehtävää palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus
palveluntarjoajalta. Yhteysnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon sekä muiden tekijöiden mukaan.
5 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
3 Tarjous liittyy vain tähän laitteeseen; tarjousta ei voi siirtää; jos tilaus palautetaan, lisätallennustila peruutetaan. Lunastamiseen tarvitaan Chrome OS 23 tai sitä uudempi versio. Edellyttää verkkoyhteyttä, joka ei sisälly toimitukseen. Tallennustilaa, hyvityksiä,
tilausuusintaa, peruutuksia ja tilauksen vanhenemista koskevaa lisätietoa on Googlen verkkosivustolla: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
5 Laajakaistan käyttöön tarvitaan erillinen, maksullinen palvelusopimus. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteyden nopeus vaihtelee sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan. 4G-yhteensopivuus (HSPA+ ja LTE) vain
Yhdysvalloissa.
6 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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