Specifikace

Počítač HP Chromebook 14 G4
Zprovozněte cloud pro práci
Přejděte na cloudovou infrastrukturu s
počítačem HP Chromebook 14. Pusťte
se do práce s procesory Intel®
Celeron®, volitelným panelem Full HD
IPS, kompatibilitou s VDI díky
certifikaci Citrix® a přístupem k
pracovním aplikacím Google.
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Energie a výkon pro celý den

● Rychle a efektivně spouštějte aplikace, procházejte webové stránky a mějte pod kontrolou kapacitu baterie se spolehlivými
procesory Intel® Celeron®.1 Neomezeně spolupracujte s ostatními na displeji s rozlišením Full HD a velkými pozorovacími úhly
technologie IPS2 a aplikací Google Hangouts2 se softwarem pro potlačení šumu.

Připraveno pro VDI

● S počítačem HP Chromebook, který vlastní certifikaci Citrix®, se můžete pustit rovnou do práce, neboť jej snadno začleníte do
stávajícího vysoce výkonného podnikového systému virtuálních stolních počítačů.

Zjednodušené funkce správy a údržba

● Systém Chrome OS™ se vyznačuje nízkými nároky na údržbu, automatickými aktualizacemi a vestavěnou ochranou proti virům,
takže můžete zůstat v naprostém klidu.

Tichá mobilita

● Při práci s pozoruhodně tichým počítačem HP Chromebook 14 uslyšíte i špendlík spadnout na zem, protože vás nebude rušit
žádný ventilátor. Navíc je tak kompaktní a lehký, že na něm můžete pracovat téměř kdekoli.

Funkce

● Díky baterii s dlouhou životností a výdrží můžete neomezeně používat pracovní aplikace, streamovat data a spolupracovat s
ostatními.4
● Vyberte si Chromebook 14, který vyhovuje stylu vaší práce. Můžete si vybrat konfigurace s různými procesory, pamětí, úložištěm
a typem displeje, abyste našli ten správný Chromebook 14, který splňuje nároky vaší práce.
● Přizpůsobte si svůj Chromebook pomocí nejnovějších aplikací, nástrojů, rozšíření a témat, které jsou k dispozici v internetovém
obchodě Chrome.2
● Se 100GB úložištěm Google Drive3, které máte k dispozici na dva roky, budete mít své důležité soubory neustále k dispozici všude
tam, kde budete připojeni k internetu3.
● Získejte antivirovou ochranu na úrovni prohlížeče a operačního systému.
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Tabulka s technickými údaji

Dostupný operační systém

Systém Chrome OS™

Rodina procesorů

Procesor Intel® Celeron®

Dostupné procesory1

Procesor Intel® Celeron® N2840 s grafickou kartou Intel HD (2,16 GHz, až 2,58 GHz, 1 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor Intel® Celeron® N2940 s grafickou kartou Intel HD
(1,83 GHz, až 2,25 GHz, 2 MB mezipaměti, 4 jádra)

Čipová sada

Čipová sada integrovaná s procesorem

Maximální paměť

Max. Paměť 4 GB DDR3L-1600 SDRAM
Poznámka ke standardní paměti: Rychlost přenosu dat až 1 600 MT/s. Podpora až 4 GB maximální integrované systémové paměti.

Interní paměť

16 GB Max. 32 GB eMMC2

Cloudová služba

100 GB na Google Drive™ (dvouleté předplatné je součástí dodávky)3

Monitor

35,56cm (14") plochý displej SVA eDP s rozlišením HD (1 366 x 768), antireflexní úpravou a podsvícením WLED; 35,56cm (14") tenký displej SVA eDP UWVA s rozlišením FHD (1 920
x 1 080), antireflexní úpravou a podsvícením WLED

Dostupná grafika

Integrováno: Intel® HD Graphics

Zvuk

Zvuk HD; Dva reproduktory; Kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; Jeden digitální mikrofon s eliminací ozvěny a potlačením šumu

Bezdrátové technologie

Kombinovaný bezdrátový dvoupásmový adaptér Intel® 7260 802.11ac (2x2) Wi-Fi a Bluetooth® 4.0; Kombinovaný bezdrátový dvoupásmový adaptér Intel® 7260AN 802.11a/b/g/n
(2x2) WiFi a Bluetooth® 4.04

Rozšiřující sloty

1 víceformátová čtečka digitálních karet
(Podporuje karty micro SD, SDHC, SDXC až UHS-1.)

Porty a konektory

1 port USB 3.0; 2 porty USB 2.0; 1 port HDMI; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 1 napájecí konektor 4,5 mm (AC)
(Kabel HDMI se prodává samostatně)

Vstupní zařízení

Plnohodnotná ostrůvková klávesnice, texturovaná černá
Touchpad s podporou vícedotykových gest Ve výchozím nastavení je aktivováno ovládání klepnutím

Web kamera

Webová kamera HD5

Dostupný software

Výchozí aplikace systému Chrome OS™

Správa zabezpečení

Vestavěný bezpečnostní čip TPM 1.2; Slot na bezpečnostní zámek (bezpečnostní zámek je nutné zakoupit zvlášť); Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů Google

Napájení

Napájecí adaptér Smart 45 W (AC)9
3článková lithium-iontová baterie (37 Wh)
Až 9 hodin a 15 minut (modely s pamětí 2 GB, úložištěm 16 GB, panelem HD)8

Rozměry

34,4 x 24 x 1,78 cm

Hmotnost

Základní hmotnost 1,71 kg
(Hmotnost je závislá na konfiguraci.)

Ekologické informace

Nízký obsah halogenů

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®

Záruka

Jednoletá omezená záruka (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně), jednoletá záruka na primární baterii
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Čtečka čipových karet HP
USB

Zvyšte zabezpečení svého notebooku nebo tabletu pomocí čtečky čipových karet HP USB, která zjednodušuje
přihlašování a zamezuje neoprávněnému přístupu k datům na vašem zařízení nebo k privátní síti – to vše připojením
jediného kabelu USB.

Číslo produktu: F6V67AA

Bezdrátová myš HP Comfort
Grip

Bezdrátová myš HP Comfort Grip má baterii s životností 30 měsíců a robustní, moderní design, který perfektně ladí s
notebooky řady HP Business.

Pouzdro Top Load řady HP
Essential

HP Essential s horním otvorem je lehké a odolné pouzdro na notebooky obsahující polstrování z pěny o vysoké hustotě,
které chrání váš notebook (s úhlopříčkou až 39,62 cm (15,6")) během cestování mezi schůzkami nebo do kanceláře.

Síťový inteligentní adaptér
HP 65 W

Připojte ke svému notebooku řízený tok elektrického napájení. Nový napájecí adaptér HP Smart AC 65 W reguluje napájení
a koriguje elektrické rázy. Snižuje napětí kabelů a obsahuje speciální hardwarový klíč podporující současné i dřívější
modely HP. Je tak perfektní náhradou vašeho stávajícího napájecího adaptéru, nebo jej lze použít jako záložní napájecí
adaptér.

Číslo produktu: H2L63AA

Číslo produktu: H2W17AA

Číslo produktu: H6Y89AA

3letá služba servisu HP s
odezvou následující pracovní
den v místě instalace pro
notebook

Získejte pro své zařízení tříletou možnost opravy na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti
HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Číslo produktu: UQ992E
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Poznámky pod čarou se zprávami
1 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Je vyžadován 64bitový výpočetní systém. Výkon a taktovací frekvence se liší v

závislosti na pracovním zatížení aplikací a konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.
2 Prodává se jako volitelné příslušenství.
3 Zkušební verzi služby Google Drive je třeba využít do 60 dnů od zakoupení, je vázána na toto zařízení a je nepřenosná. Pokud toto zařízení vrátíte, dodatečná úložná kapacita zanikne. K uplatnění této nabídky potřebujete operační systém Chrome OS 23 nebo
novější. Je vyžadováno připojení k internetu, které není součástí dodávky. Další informace o náhradě, obnovení, zrušení a vypršení platnosti úložné služby najdete na webové stránce Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=e.
4 Testování baterie nebylo dořešeno a bude provedeno společností HP pomocí zátěžového testu operačního systému Google Chrome OS. Životnost baterie se liší a maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Podrobnosti o testování
viz http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Technické specifikace zřeknutí
1 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Je vyžadován 64bitový výpočetní systém. Výkon a taktovací frekvence se liší v

závislosti na pracovním zatížení aplikací a konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.
2 V případě pevných disků: 1 GB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. 5,1 GB na jednotce eMMC je vyhrazeno/přiděleno pro operační systém a jeho oddíly.
3 Tato nabídka je vázána na toto zařízení a je nepřenosná. Pokud toto zařízení vrátíte, dodatečná úložná kapacita zanikne. Je vyžadováno připojení k internetu, které není součástí dodávky. Další informace o náhradě, obnovení, zrušení a vypršení platnosti úložné
služby najdete na webové stránce Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Rozhraní 802.11 vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu, které nejsou součástí dodávky. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Specifikace pro rozhraní 802.11ac WLAN jsou ve fázi návrhu a nejsou konečné.
Pokud se konečné specifikace budou lišit od navrhovaných, může být ovlivněna schopnost notebooku komunikovat s ostatními zařízeními bezdrátové sítě 802.11ac WLAN.
5 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.
6 Panel Full HD lze použít pouze v konfiguraci s procesorem Celeron N2940 a pamětí 4 GB.
7 Externí příslušenství, včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií, nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly obdržené po zakoupení nemusejí mít nízký obsah halogenů.
8 Testování bylo provedeno společností HP při použití operačního systému Google Chrome OS. Životnost baterie se liší a maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Podrobnosti o testování viz
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.
9 Chromebook se spustí do 10 sekund.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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