Taulukot

HP Chromebook 14 G3
Muodosta yhteydet tyylillä
Avaa sulavalinjainen seuraavan
sukupolven HP Chromebook 14 G3 ja
sujahda verkkoon. Suosikkisivustosi ja
Chrome-verkkokauppa ovat
käytettävissä tuossa tuokiossa
lisävarusteena saatavalla, 35,56 cm:n
(14 tuuman) täysteräväpiirtoisella
kosketusnäytöllä.
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Selaa suurella näytöllä

● Sukella verkkosivustojen ja sovellusten maailmaan lisävarusteena saatavalla, lävistäjältään 35,56 cm:n (14 tuuman)
täysteräväpiirtoisella kosketusnäytöllä.1 Näet niin multimedian kuin verkon antimetkin suurina ja eloisissa väreissä.

Verkkomaailmasi kulkee mukanasi

● Käytä lempisivustojasi ja -sovelluksiasi missä tahansa kuljetkin. Voit jatkaa käyttöä, vaikka Wi-Fi-yhteyttä ei olisi saatavilla –
valinnainen 4G2 -yhteys huolehtii HP Chromebook 14 G3 -kannettavasi yhteyksistä.

Vauhtia elämään

● Tehosta tehtäviäsi huippunopeasti toimivilla sovelluksilla. Tässä erittäin herkässä HP Chromebook 14 G3 -versiossa on uusin
NVidia Tegra -suoritin, jonka ansiosta käyttö sujuu sulavasti.

Ominaisuuksia

● Kohenna verkon käyttö uudelle tasolle hauskojen Chrome-verkkokaupasta saatavien sovellusten ansiosta. Uppoudu intuitiivisten
työkalujen käyttöön niin työssä kuin vapaa-ajallakin.3
● Saat vieläkin nopeamman suoratoiston verkosta valinnaisen WWAN-yhteyden (mukaan lukien 4G LTE) välityksellä2 tietyillä
alueilla.
● Auta tiimiäsi menestymään ottamalla käyttöön mukautettuja työkaluja ja asetuksia eri käyttäjäryhmille lisävarusteena saatavalla
Google-hallintakonsolilla.1
● Lyhennä käynnistysaikaa ja lisää tietoturvaa lisävarusteena saatavalla Chromebook-hallintakonsolilla.1
● HP Chromebook 14 G3 kulkee mukanasi minne tahansa pienikokoisen ja kevyen rakenteen ansiosta.
● Varmista, että selaaminen pysyy nopeana, sujuvana ja ajan tasalla. HP Chromebook 14 G3 -ohjelmistot päivittyvät
automaattisesti, joten huoltotoimia ei juuri tarvita.3
● Oma virtuaaliasemasi on käytettävissä kaikkialla, missä voit muodostaa internet-yhteyden. Voit tallentaa jopa 100 Gt tiedostoja
ja muuta sisältöä Google Drive Cloud -tallennustilaan jopa kahdeksi vuodeksi.4
● Monikerroksinen virussuojaus pitää HP Chromebook 14 G3 -laitteesi toiminnassa.
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HP Chromebook 14 G3
Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä Chrome OS™
Prosessorituoteperhe

NVIDIA® Tegra® -suoritin

Saatavilla olevat suorittimet1

NVIDIA® Tegra® K1

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muistin enimmäismäärä

Enintään 4 Gt 1 600 MHz DDR3L SDRAM
Vakiomuisti - huomautus: Tuki jopa 4 Gt:n enimmäisjärjestelmämuistille emolevyllä

Sisäinen tallennustila

16 Gt enintään 32 Gt Emmc2

Pilvipalvelu

100 Gt:n Google Drive™ -tallennustila (2 vuoden käyttöoikeus)3

Näyttö

Lävistäjältään 35,56 cm:n (14 tuuman) LED-taustavalaistu, heijastamaton, litteä SVA eDP -teräväpiirtonäyttö (1 366 × 768); Lävistäjältään 35,56 cm:n (14 tuuman)
LED-taustavalaistu, ohut, täysteräväpiirtoinen SVA eDP BrightView -kosketusnäyttö (1 920 × 1 080)6

Saatavilla olevat näytönohjaimet

Integroitu: NVIDIA® Kepler™ Architecture 192 NVIDIA® CUDA® -ytimet

Ääni

HD-äänentoisto; stereokaiuttimet; kuulokemikrofoniyhdistelmä; Digitaalinen mikrofoni, jossa on kaiunpoisto ja melunsuodatus

Langattomat tekniikat

802.11a/b/g/n/ac (2×2) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä; HP lt4110 LTE/HSPA+ -4G-mobiililaajakaista4,5

Laajennuspaikat

1 digitaalinen, useita tallennusmuotoja tukeva muistikortinlukija
(tukee vain microSD-korttia)

Portit ja liittimet

USB 3.0 -portti; 2 USB 2.0 -porttia; HDMI-liitäntä; kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; mikro-SD-kortti; 4,5 mm:n verkkovirtaliitäntä
(HDMI-johto hankittava erikseen)

Syöttölaite

Täysikokoinen, pintakuvioitu, musta näppäimistö, jossa erotellut näppäimet
monikosketusta tukeva kosketuslevy. Napautustunnistus käytössä oletuksena

Web-kamera

HD-webkamera6

Saatavilla olevat ohjelmistot

Chrome OS™ -oletussovellukset

Suojauksen hallinta

Sisäinen TPM 1.2 -turvasiru; Kirjautuminen Google-käyttäjätunnuksilla

Virta

45 W:n Smart-verkkolaite
3-kennoinen 37 Wh:n litium-ioniakku
(Battery life varies depending on configuration.)

Mitat

34,4×24×1,78 cm

Paino

Peruspaino 1,72 kg
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Ympäristö

Vähähalogeeninen7

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (valinnaiset Care Pack -palvelut myydään erikseen), yhden vuoden rajoitettu takuu laitteen akulle.
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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

Hallitse kannettavasi sähkönkulutusta. HP:n uusi 65 watin Smart AC -sovitin säätää virrankulutusta ja tasaa sähköpiikit.
Se on suunniteltu vähentämään johdon kuormitusta, ja siinä on erityiskäyttöavain, joka tukee nykyisiä ja aiempia
HP-malleja. Näin se on täydellinen vaihto- tai varakappale kannettavan verkkolaitteelle.

Tuotenumero: F2B56AA

Tuotenumero: H1D24AA

Tuotenumero: H4B81AA

Tuotenumero: H5M91AA

Tuotenumero: H6Y89AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: UQ992E
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Viestin alaviitteet
1 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.

2 WWAN on lisävaruste ja vaatii tehtaalla kokoonpanon. Langaton suuralueverkko edellyttää erikseen tehtävää palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteyden nopeus vaihtelee sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden

tekijöiden mukaan. 4G LTE ei ole saatavissa kaikkiin tuotteisiin eikä kaikilla alueilla.
3 Edellyttää erikseen hankittavaa internet-palvelua.
4 Tarjous liittyy vain tähän laitteeseen, ja tarjousta ei voi siirtää; jos tilaus palautetaan, lisätallennustila peruutetaan. Lunastamiseen tarvitaan Chrome OS 23 tai sitä uudempi versio. Edellytyksenä on verkkoyhteys, 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.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. NVIDIAn numeroinnista ei voi

päätellä kellonopeutta.
2 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. eMMC-muistista 5,1 gigatavua on varattu/omistettu käyttöjärjestelmälle ja käyttöjärjestelmän osioille.
3 Tarjous liittyy vain tähän laitteeseen, ja tarjousta ei voi siirtää. Jos laite palautetaan, lisätallennustilan käyttöoikeus peruutetaan. Edellytyksenä on verkkoyhteys, 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
4 802.11 edellyttää langatonta tukiasemaa ja internet-yhteyttä, jotka on hankittava erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
6 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).
7 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

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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