Dataark

HP Chromebook 14 G3
Koble til med stil
Åpne din tynne, nestegenerasjons HP
Chromebook 14 G3 for å komme på
nett, raskt. Du får rask tilgang til
favorittnettstedene og Chrome-apper
på den 35,56 cm (14") diagonale,
valgfrie FHD-touch-skjermen.
1

Surfe på den store skjermen

● Få med deg alt – utforsk nettsteder og apper på den 35,56 cm (14") diagonale alternative FHD-touch-skjermen.1 Se hele bildet i
livfulle farger for å få en imponerende Internett- og multimedieopplevelse.

Ta med deg din elektroniske verden

● Få tilgang til favorittnettstedene og -appene dine uansett hvor du er. Selv om Wi-Fi forsvinner kan du kan holde det gående –
tilleggsfunksjonen 4G holder HP Chromebook 14 G3 tilkoblet på flere steder.

Hastigheten du trenger

● Gi alle oppgaver et løft med apper som kjører med topphastighet. Den svært responsive HP Chromebook 14 G3 drives av en
Nvidia Tegra-prosessor for å gi en opplevelse uten venting.

Med

● Ta Internett-opplevelsen til nye høyder med morsomme og spennende Chrome-apper. Fordyp deg i intuitive verktøy for arbeid
og lek.3
● Du har mulighet for enda raskere streaming fra nettet med 4G LTE-tilkobling2 der det er aktuelt.
● Hjelp teamet med å lykkes ved å distribuere tilpasset verktøy og innstillinger for ulike brukergrupper med valgfrie Google
Management Console.1
● Bidra til å redusere oppstartstid og øke sikkerheten med valgfrie Chromebook Management Console.1
● Ta med HP Chromebook 14 G3 hvor som helst, takket være en kompakt og lett design.
● Hold Internett-opplevelsen rask, flytende og oppdatert. Med automatiske programvareoppdateringer er HP Chromebook 14
G3nesten vedlikeholdsfri.3
● 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.4
● Flerlags virusbeskyttelse bidrar til å holde HP Chromebook 14 G3 i arbeid.
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HP Chromebook 14 G3
Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Chrome OS™

Prosessorfamilie

NVIDIA® Tegra®-prosessor

Tilgjengelige prosessorer1

NVIDIA® Tegra® K1

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

Inntil 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Merknad om standardminne: Støtter opptil 4 GB maksimalt innebygd systemminne

Internt lager

16 GB inntil 32 GB eMMC2

Skytjeneste

100 GB Google Drive™ (2-årig abonnement inkludert)3

Skjerm

35,56 cm (14") diagonalt HD SVA eDp antirefleks flat LED-bakbelyst (1366 x 768); 35,56 cm (14") diagonal FHD SVA eDP Brightview tynn LED-bakbelyst berøringsskjerm (1920 x
1080)6

Tilgjengelig grafikk

Integrert: NVIDIA® Kepler™ Architecture 192 NVIDIA® CUDA®-kjerner

Lyd

HD-lyd; To høyttalere; Kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; Én digital mikrofon med ekkokansellering og støyreduksjon

Trådløsteknologi

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

Utvidelsesspor

1 digital medieleser for flere formater
(støtter kun microSD)

Porter og kontakter

1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 microSD; 1 4,5 mm AC strømkontakt
(HDMI-kabel selges separat)

Innenhet

Teksturert svart "island-style"-tastatur i full størrelse
TouchPad med flerberøringsbevegelser aktivert. Tapp aktivert som standard

Webcam

HD-webkamera6

Tilgjengelig programvare

Chrome OS™ standardapper

Sikkerhetsadministrasjon

TPM 1.2 innebygd sikkerhetsbrikke; Logg på med påloggingsinformasjonen din fra Google

Strøm

45 W Smart strømadapter
3-cellers, 37 WHr litiumion
3-cellers, 37 Wt modeller med HD, 2 GB minne, 16 GB lagringsplass og WiFi: opptil 9 timer og 30 minutter8
(Batteriets driftstid varierer avhengig av konfigurasjon.)

Mål

34,4 x 24 x 1,78 cm

Vekt

Starter på 1,72 kg
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Miljømessig

Lavhalogen7

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert

Garanti

1 års begrenset garanti (valgfrie Care Packs tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri
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HP Chromebook 14 G3
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP ekstern USB
DVDRW-stasjon

Koble HP ekstern USB DVD/RW-stasjonen til en ledig USB-port på PCen for å få umiddelbar lese-/skrivetilgang til optisk
medier.

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

Mat den bærbare PCen med kontrollert strømforsyning. HPs nye 65 W smart LS-adapter regulerer strøm og forskyver
elektriske spenningstopper, det er designet for å redusere kabelbelastning og inkluderer en spesiell dongel som støtter
nåværende og tidligere HP-modeller – En perfekt utbytteadapter til den bærbare PCen eller en reserve.

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: H1D24AA

Produktnummer: H4B81AA

Produktnummer: H5M91AA

Produktnummer: H6Y89AA

3 år neste virkedag på
stedet

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt
Produktnummer: UQ992E
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HP Chromebook 14 G3
Fotnoter
1 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.

2 WWAN er en tilleggsfunksjon og krever fabrikkonfigurasjon. Bruk av WWAN krever separat innkjøpt tjenestekontrakt. Hør med tjenesteleverandøren angående dekning og tilgjengelighet i ditt område. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø,

nettverksforhold og andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgjengelig på alle produkter eller i alle regioner.
3 Internett-tjeneste kreves og selges separat.
4 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, men ikke inkludert. Mer informasjon om
lagringsabonnement, refusjoner, fornyelser, avbestillinger og utløp er tilgjengelig på Google-nettstedet: https://support.google.com/Chromebook/answer/2703646?hl=no.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg av denne teknologien. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og

programvare. NVIDIAs nummersystem er ikke et mål på klokkefrekvens.
2 For harddisker, GB = 1 milliard bytes. Faktisk formatert kapasitet er mindre. 5,1 GB av eMMC er dedikert/tildelt til OS og OS-deler.
3 Dette tilbudet er knyttet til denne enheten og kan ikke overføres. Hvis denne enheten returneres, vil den ekstra lagringsplassen trekkes tilbake. Internett-tilgang er påkrevd, men 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 For 802.11 er trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste påkrevd, og ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
5 Mobilt bredbånd er en tilleggsfunksjon og krever fabrikkonfigurasjon. Tilkobling krever kontrakt for trådløse datatjenester og nettverksstøtte, og er ikke tilgjengelig i alle områder. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om dekningsområde og
tilgjengelighet. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgjengelig på alle produkter eller i alle land.
6 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
7 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
8 Batteritesting utført av HP med Google Chrome OS power LoadTest. Batteriets levetid kan variere og den maksimale batterikapasiteten reduseres over tid og med bruk. Se http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing for informasjon om
testen.

Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. 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. © 2015 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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