Datasheet

HP Chromebook 14 G1
Maak snel verbinding met uw favoriete websites en Google.
Chrome apps.
1

Surf in stijl. Met deze fraaie
nieuwe-generatie Chromebook bent u
vrijwel direct online. Op het 35,56-cm
(14-inch) diagonale HD-scherm bent u
snel bij uw favoriete websites en
Chrome apps.
1,2

Browse op het grote scherm

● Bekijk websites en apps op het 35,56-cm (14-inch) diagonale HD-scherm.2 U ziet alles beter en in heldere kleuren – voor een
indrukwekkende web- en multimedia-ervaring.

De snelheid die u zoekt

● Doe alles sneller met apps die op topsnelheid werken. Deze uiterst responsieve HP Chromebook 14 met de nieuwste
Intel®-processor weet niet wat vertraging is.

Neem uw online-wereld mee

● Bereik altijd uw favoriete websites en apps, waar u ook bent. Ook zonder Wi-Fi-bereik kunt u doorgaan – met de ingebouwde
4G-connectiviteit is uw HP Chromebook 14 op nog meer plaatsen verbonden.4

Blijf op de hoogte

● Bied een snelle, dynamische en actuele browser-ervaring. Dankzij automatische software-updates is de HP Chromebook 14
nagenoeg onderhoudsvrij.
● Vergeet de zware, onhandige laptop. Deze Chromebook met zijn elegante uitstraling gaat overal mee naartoe.
● Elk detail wordt helder en duidelijk weergegeven. De HP TrueVision HD-webcam geeft dynamiek aan uw videogesprekken.1,2
● Met de multi-formaat digitale mediakaartlezer in uw HP Chromebook kunt u eenvoudig foto's en video's opslaan en delen.
● Met touch-gemak kunt u scrollen, zoomen en foto's en webpagina's roteren. U navigeert uiterst precies met uw vingertip.
● Beleef een nieuwe webervaring met leuke, spannende Chrome web-apps. Geniet van de handige tools voor werk en
ontspanning.
● Uw eigen virtuele vaste schijf is overal beschikbaar waar u internettoegang heeft. Sla tot 100 GB aan bestanden en content tot 2
jaar op in Google Cloud Storage.3
● Maak verbinding op meer plaatsen. Met wireless WAN kunt u op meer plaatsen verbinding maken en gemakkelijk al uw content
bekijken, surfen op het web en bestanden downloaden.4
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HP Chromebook 14 G1
Specificatietabel

Beschikbaar besturingssysteem

Chrome OS

Processorfamilie

Intel® Celeron® processor

Beschikbare processoren

Intel® Celeron® 2955U met Intel HD Graphics (1,4 GHz, 2 MB cache, 2 cores);

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Maximum geheugen

Tot 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM

Geheugenslots

1 SODIMM

Interne opslag

16 GB tot 32 GB M.2 SSD

Cloudservice

100 GB Google Cloud Storage

Scherm

35,56-cm (14-inch) diagonaal HD WLED Brightview plat SVA (1366 x 768)

Beschikbare grafische oplossingen Intel® HD Graphics
Audio

High-definition audio; Stereoluidsprekers; Digitale microfoon met echo- en ruisonderdrukkingssoftware; Hoofdtelefoon/microfoon comboconnector

Draadloze technologie

HP cr3114 HSPA+ mobiele breedbandmodule; Atheros AR9462 802.11a/b/g/n (2 x 2) Wi-Fi, Bluetooth® 4.0 en HS combo
(Mobiel breedband wordt apart of als optie verkocht.)

Uitbreidingsslots

1 digitale mediakaartlezer

Poorten en connectoren

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 netvoeding
(HDMI-kabel wordt apart verkocht)

Invoerapparaat

Standaard eiland-stijl Chrome OS-toetsenbord
ClickPad met multi-touch bewegingsondersteuning

Webcam

Compacte HP TrueVision HD-webcam

Beschikbare software

Chrome OS en de bijbehorende standaardset applicaties

Beveiligingsbeheer

Ingebouwde 1.2 TPM-beveiligingschip; Veiligheidsslot

Voeding

65-Watt Smart netadapter
4-cels (51 Watt/uur) polymeren

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 1,9 kg
(Gewicht is afhankelijk van de configuratie)

Garantie

1 jaar garantie (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op de primaire batterij
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HP Chromebook 14 G1
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP externe USB dvdrw drive

Sluit de HP externe USB dvd/rw aan op een vrije USB-poort op uw pc om optische media direct te lezen en te
beschrijven.

Bestelnr.: F2B56AA

HP Essential backpack

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

HP USB lasermuis met 3
knoppen

De indrukwekkend fraaie, duurzame HP USB lasermuis met 3 knoppen is ontworpen voor dagelijks gebruik met uw HP
business notebook.

HP Business Slim Top Load
tas

De HP Business Slim Top Load tas is een compacte, stijlvolle en duurzame tas voor de schitterende, dunne HP Business
notebooks (met een scherm tot 14,1 inch diagonaal).

HP 65-Watt Smart
netadapter

Smart netadapters van HP leveren stroom voor uw notebook en laden tegelijkertijd de interne accu op. Deze adapters
voorzien uw notebook ook buiten kantoor of onderweg van stroom.

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

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Bestelnr.: H1D24AA

Bestelnr.: H4B81AA

Bestelnr.: H5M91AA

Bestelnr.: H6Y89AA
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Messaging, voetnoten
1 Een wireless access point en een internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
2 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden.

3 Deze aanbieding is gekoppeld aan het apparaat en is niet overdraagbaar; indien geretourneerd, vervalt de extra opslagruimte. Voor het gebruik is Chrome OS 23 of later vereist. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen. Meer informatie over opslag,

restitutie, vernieuwing, annulering en de vervaltermijn is beschikbaar op de website van Google: https://support .google.com/Chromebook/answer/2703646?hl=en
4 4G LTE is niet in alle landen beschikbaar en is alleen aanwezig op producten met een Intel-processor. Voor WWAN is een afzonderlijk aan te schaffen servicecontract nodig. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid in uw
omgeving. Verbindingssnelheden kunnen variëren afhankelijk van de omgeving, netwerkcapaciteit en andere factoren.
5 Wordt apart of als optie verkocht.
3 Dit aanbod is gekoppeld aan het apparaat en is niet-overdraagbaar; indien geretourneerd, vervalt de extra opslagruimte. Voor het gebruik is Chrome OS 23 of later vereist. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen. Meer informatie over restitutie,
vernieuwing, annulering en de vervaltermijn van de opslag is beschikbaar op de website van Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
5 Voor breedbandgebruik is een apart aan te schaffen serviceabonnement nodig. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Verbindingssnelheden variëren afhankelijk van de locatie, de omgeving, de
netwerkcapaciteit en andere factoren. 4G-ondersteuning met HSPA + en LTE alleen in de V.S.
6 Wordt apart of als optie verkocht.

Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in
de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet
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Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken
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