Dataark

HP Chromebook 14 G1
Koble til med stil. Åpne din tynne,
neste generasjons Chromebook for
å komme på nett, raskt. Du får rask
tilgang til dine favorittnettsteder
og Chrome-apper på den 35,56 cm
(14") (diagonalt) store
HD-skjermen .
1,2

Surfe på den store skjermen
Få med deg alt – utforsk nettsteder og apper på den 35,56 cm (14") (diagonalt) store HD-skjermen.2 Se hele bildet i
livfulle farger for å få en imponerende Internett- og multimedieopplevelse.
Si farvel til den klumsete bærbare PCen. Du kan ta med denne elegante HP Chromebook 14 hvor som helst og se
stilig ut.
Fang alle detaljer med livfull klarhet. Opplev en mer dynamisk nettchatting takket være HP TrueVision
HD-webkameraet.1,2
Lagre og del bilder og videoer enkelt ved å bruke digitalmediekortleseren for flere formater i HP Chromebook 14.
Bare berør for å rulle, zoome og rotere bilder og nettsider. Det er svært nøyaktig navigasjon med en fingerberøring.
Hastigheten du trenger
Gi alle oppgaver et løft med apper som kjører med topphastighet. Denne svært responsive Chromebook 14 drives
av den nyeste Intel®-prosessoren for å gi en opplevelse uten venting.
Ta Internett-opplevelsen til nye høyder med morsomme og spennende Chrome-apper. Fordyp deg i intuitive
verktøy for arbeid og lek.
Din egen virtuelle harddisk er tilgjengelig overalt der Internett er tilgjengelig. Lagre opptil 100 GB med filer og
innhold i opptil to år innenfor Google Cloud Storage.3
Ta med deg din elektroniske verden
Få tilgang til dine favorittnettsteder og apper uansett hvor du er. Selv om Wi-Fi forsvinner kan du kan holde det
gående – innebygd 4G holder Chromebook tilkoblet på flere steder.4
Tilkoblet på flere steder. Trådløst WAN får deg på nett flere steder slik at du enkelt får tilgang til alt innholdet ditt,
kan surfe på nettet og laste ned filer.1
BARE AMERIKANSK MARKED Du har mulighet for enda raskere streaming fra nettet med 4G LTE-tilkobling (tillegg), 4
der det er aktuelt.
Hold deg oppdatert
Hold din Internett-opplevelse rask, flytende og oppdatert. Med automatiske programvareoppdateringer er HP
Chromebook 14 nesten vedlikeholdsfri.
Innebygd sikkerhet fra HP Chromebook 14 gir flere lag med virusbeskyttelse på operativsystem- og nettlesernivå.
Sett HP Chromebook 14 i gjestemodus for å beskytte filene dine når du låner den ut til andre.
Googles Chromebook Management Console (tillegg)5 fjerner en del av belastningen på IT med et brukervennlig
web-basert administrasjonsverktøy som kan brukes til å distribuere, spore og administrere alle Chromebooks i
parken din.
Få de riktige funksjonene og appene til de riktige personene. Sett opp brukergrupper for å ta i bruk spesifikke
policyer, levere apper og tilpasse innstillinger for brukere og sørge for at de har verktøyene de trenger for å lykkes.5
Bruk Chromebook Management Console5 til å styre tilgang til nettverket, apper og nettsider for å redusere
oppstartstid og øke sikkerheten.
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Operativsystem

Chrome OS

Prosessorfamilie

Intel® Celeron®-prosessor

Prosessor

Intel® Celeron® 2955U med Intel HD Graphics (1,4 GHz, 2 MB cache, 2 kjerner)

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Minne

Inntil 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Minnespor: 1 SODIMM

Internt lager

16 GB inntil 32 GB M.2 SSD

Skjerm

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

Grafikk

Intel® HD Graphics

Lyd/bilde

High Definition-lyd; Stereohøyttalere; Digital mikrofon med ekkokompensasjon og støydemping; Kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt

Trådløsstøtte

HP cr3114 HSPA+ modul for mobilt bredbånd; Kombinert Atheros AR9462 802.11a/b/g/n (2x2) Wi-Fi, Bluetooth® 4.0 og HS

Utvidelsesspor

1 digitalmediekortleser

Porter og kontakter

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 vekselstrøm

Innenhet

"Island-style" Chrome OS-tastatur i full størrelse
Clickpad med støtte for flerberøringsbevegelser
HP TrueVision tynt HD-webkamera

Programvare

Chrome OS og dets standardsett med programmer

Sikkerhet

TPM 1.2 innebygd sikkerhetsbrikke; Sikkerhetslås

Mål

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

Vekt

Starter på 1,9 kg

Strøm

65 W smart strømadapter

Batteritype

4-cellers (51 Wt) polymer

Garanti

1 års begrenset garanti (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP ekstern USB
DVDRW-stasjon

Med i HP ekstern optisk USB-stasjon blir en tilgjengelig USB-port på den bærbare datamaskinen eller Ultrabook ™ en
billett til optisk lagring. Bare koble til stasjonen med den medfølgende USB-kabelen, og få umiddelbar lese-/
skrivetilgang til optiske medier.

Produktnummer: F2B56AA

HP Essential-ryggsekk

HP Essential ryggsekk er flott løsning for transport av bærbare PCer for både studenter og forretningsbrukere.

HP 3-knappers
USB-lasermus

Den imponerende elegante og slitesterke HP 3-knappers USB-lasermusen er laget for daglig ytelse og for å utfylle din
HP bærbare kontor-PC.

HP Business tynn toppmatet
veske

HP Business tynn veske med toppåpning er en kompakt, stilig og holdbar veske som er utformet for de elegante og lette
HP bærbare kontor-PCer med tynn profil (opptil 14,1 tommer (diagonalt) skjerm).

HP 65 W Smart
vekselstrømsadapter

Smarte vekselstrømsadaptere fra HP leverer strøm til den bærbare PCen og lader det interne batteriet samtidig. Disse
adapterne gir deg mulighet til å få strøm til den bærbare PCen når du er ute fra kontoret eller på reise.

3 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt
Produktnummer: UK703E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H1D24AA

Produktnummer: H4B81AA

Produktnummer: H5M91AA

Produktnummer: H6Y89AA
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Fotnoter
Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er påkrevd, og er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.; 2 HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.; 3
Dette tilbudet er knyttet til denne enheten og kan ikke overføres; ved retur vil den ekstra lagringsplassen trekkes tilbake. Hvis du skal løse inn, må du være på Chrome OS 23 eller nyere. Internett-tilgang er påkrevd og
ikke inkludert. Mer informasjon om lagringsabonnement, refusjoner, fornyelser, avbestillinger og utløp er tilgjengelig på Google-nettstedet: https://support.google.com/Chromebook/answer/2703646?hl=en; 4 4G LTE er
ikke tilgjengelig for alle produkter i alle regioner, og er bare tilgjengelig for produkter med Intel-prosessorer. Bruk av WWAN krever separat innkjøpt tjenestekontrakt. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om
tilgjengelighet og dekning i ditt område. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og andre faktorer.; 5 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
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Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard
Company på lisens. Intel og Core er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller selskapets datterselskaper i USA og andre land/regioner.
Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.
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