Dataark

HP Chromebook 14 G3
Opret forbindelse med stil
Når du åbner den slanke HP
Chromebook 14 G3 af nyeste
generation, kommer du hurtigt på
nettet. Du får hurtigt adgang til dine
yndlingswebsteder og Chrome Web
Store på den valgfrie
FHD-berøringsskærm på 35,5 cm (14",
diagonalt).
1

Søg på den store skærm

● Nyd synet af websteder og apps på en FHD-berøringsskærm (valgfri) på 35,56 cm (14", diagonalt).1 Det hele vises med levende
farver, og du får en imponerende internet- og multimedieoplevelse.

Tag din onlineverden med dig

● Du får adgang til dine yndlingswebsteder og apps næsten overalt. Når der ikke er Wi-Fi-forbindelse, kan du fortsætte – 4G2
(tilbehør) sørger for, at din HP Chromebook 14 G3 har forbindelse flere steder.

Al den hurtighed, du behøver.

● Giv alle dine opgaver et løft med hurtige og effektive apps. Den ultrareaktionsdygtige HP Chromebook 14 G3 benytter en NVidia
Tegra-processor, som giver en lynhurtig oplevelse.

Med

● Internetoplevelsen når nye højder med sjove og spændende apps fra Chrome Web Store. Du kan fordybe dig i brugervenlige
værktøjer til arbejde og spil.3
● Du har mulighed for endnu hurtigere webstreaming vha. valgfri WWAN med 4G LTE-forbindelse,2 hvor det er muligt.
● Du kan bidrage til teamets succes ved at anvende brugertilpassede værktøjer og indstillinger til forskellige brugergrupper med
den valgfrie Google-administrationskonsol.1
● Med den valgfrie Chromebook-administrationskonsol kan du forkorte opstartstiden og øge sikkerheden.1
● Takket være det kompakte og lette design kan du tage denne HP Chromebook 14 G3 med dig overalt.
● Sørg for at din browseroplevelse forbliver hurtig, stabil og flydende. Med automatiske softwareopdateringer er HP Chromebook
14 G3 næsten vedligeholdelsesfri.3
● Du kan få adgang til din egen virtuelle harddisk hvor som helst, bare du har internetadgang. Du kan gemme op til 100 GB filer og
indhold i op til to år i dit Google Drive-lager.4
● Flere lag af beskyttelse mod virus hjælper med at holde din HP Chromebook 14 G3 i gang.
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HP Chromebook 14 G3
Specifikationstabel

Tilgængelige operativsystemer

Chrome OS™

Processorfamilie

NVIDIA® Tegra®-processor

Tilgængelige processorer1

NVIDIA® Tegra® K1

Chipsæt

Chipsættet er integreret med processoren

Maksimal hukommelse

Op til 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Understøtter maksimalt op til 4 GB indbygget systemhukommelse

Internt lager

16 GB op til 32 GB eMMC2

Cloud-tjenester

100 GB Google Drive™ (2 års abonnement medfølger)3

Skærm

LED-bagbelyst, refleksfri HD SVA eDP-fladskærm på 35,56 cm (14", diagonalt) (1366 x 768); LED-bagbelyst, tynd berøringsskærm på 35,56 cm (14", diagonalt) med FHD SVA eDP
BrightView (1920 x 1080)6

Tilgængelige grafikkort

Integreret: NVIDIA® Kepler™-arkitektur med 192 NVIDIA® CUDA-kerner

Lyd

HD-lyd; To højttalere; Kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; En digital mikrofon med formindskelse af ekko og støjdæmpning

Trådløse opkoblingkomponenter

Kombination af Marvell 88W8897 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi og Bluetooth® 4.0; HP lt4110 LTE/HSPA+ 4G-modul4,5

Udvidelsesstik

1 multiformatlæser til digitale medier
(understøtter kun mikro-SD)

Porte og stik

1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 mikro-SD; 1 4,5-mm strømstik
(HDMI-kabel skal anskaffes særskilt)

Inputenhed

Sort tastatur i fuld størrelse ("island-style")
Pegefelt, der understøtter stryg og tryk med flere fingre ad gangen. Tryk er aktiveret som standard

Webcam

HD-webcam6

Tilgængelig software

Chrome OS™-standardapplikationer

Sikkerhedsstyring

Integreret TPM 1.2-sikkerhedschip; Log på med dit Google-logon

Strømforsyning

45 W Smart-strømadapter
3-cellers, 37-Wh litium-ion
3-cellersbatteri på 37 kWh (modeller med HD), hukommelse på 2 GB, lagerplads på 16 GB og WiFi: op til 9 timer og 30 minutter8
(Batterilevetiden afhænger af konfigurationen.)

Mål

34,4 x 24 x 1,78 cm

Vægt

Fra 1,72 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Miljømæssigt

Lav halogen7

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret

Garanti

1 års begrænset garanti (valgfrie Care Packs sælges separat), 1 års begrænset garanti på det primære batteri
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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 (med skærme op til 14,1” diagonalt).

HP 65 W
Smart-vekselstrømsadapter

Forsyn din bærbare pc med kontrolleret strømtilføring. HP's nye Smart-vekselstrømsadapter til 65 w, som regulerer
strømmen og udligner strømsvingninger, er designet til at reducere kabelbelastning og har en speciel dongle, der kan
understøtte aktuelle og tidligere HP-modeller – perfekt til udskiftning af den bærbare pc's strømadapter eller som en
tiltrængt reserve.

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: H1D24AA

Produktnummer: H4B81AA

Produktnummer: H5M91AA

Produktnummer: H6Y89AA

3 års onsite-service næste
hverdag

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

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UQ992E
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Fodnoter
1 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør

2 WWAN fås som tilbehør og kræver fabrikskonfiguration. Brug af WWAN kræver en separat servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om dækning og forsyningsmuligheder i dit område hos serviceudbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering,

omgivelser, netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE fås ikke til alle produkter og i alle områder.
3 Kræver internetforbindelse; sælges separat.
4 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 kræves og medfølger ikke. Yderligere oplysninger om
lagerabonnement, tilbagebetalinger, fornyelser, annulleringer og udløb findes på Googles websted: https://support.google.com/Chromebook/answer/2703646?hl=en.

Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
1 Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Det er ikke sikkert, at alle kunder og softwareprogrammer kan drage fordel af denne teknologi. Ydeevnen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. NVIDIAs nummereringssystem

er ikke et mål for clockfrekvens.
2 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. 5,1 GB af eMMC'en er dedikeret/allokeret til operativsystemet samt operativsystemets partitioner.
3 Dette tilbud er knyttet til denne enhed og kan ikke overføres. Hvis enheden returneres, vil den ekstra lagringsplads blive inddraget. Internetadgang kræves og medfølger ikke. Yderligere oplysninger om refundering af betaling for lagerabonnement, fornyelser,
annulleringer og udløb findes på Googles websted: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 802.11 kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse; medfølger ikke. Der er et begrænset antal offentlige trådløse hotspots.
5 Mobilt bredbånd fås som tilbehør og kræver fabrikskonfiguration. Forbindelsen kræver kontrakt med udbyder af trådløs datatjeneste samt netværksunderstøttelse og fås ikke i alle lande. Kontakt tjenesteudbyderen vedrørende dækningsområde og udbud.
Forbindelseshastighederne afhænger af placering, omgivelser, netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE fås ikke til alle produkter eller i alle lande.
6 HD-billeder vises kun med HD-indhold.
7 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
8 Test af batterilevetid udført af HP vha. Google Chrome OS power LoadTest. Batterilevetiden varierer, og batteriets maksimale kapacitet reduceres med tiden, afhængigt af hvordan det bruges. Du kan få flere oplysninger på
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

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 for at modtage 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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