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HP Chromebook 14 G4
Få skyen til at arbejde for dig
Tag skridtet over til en skybaseret
infrastruktur med HP Chromebook 14.
Få hurtigt gang i forretningen med
Intel® Celeron®-processorer , valgfri
IPS-skærm med fuld HD,
Citrix-certificeret VDI-kompatibilitet og
adgang til Google Apps til erhverv.
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Hav energi til hele dagen

● Med pålidelige Intel® Celeron®-processorer1 kan du hurtigt og effektivt åbne apps, surfe på internettet og administrere
batteriforbruget. Herudover kan du frit samarbejde med andre fra stort set alle vinkler via en IPS-skærm2 med fuld HD og Google
Hangouts2 med støjreducerende software.

VDI-kompatibel

● Kom i gang med arbejdet med det samme med HP Chromebook, der er Citrix®-certificeret, og integrer den uden problemer i din
virksomheds højtydende virtuelle skrivebordsmiljø.

Administration og vedligeholdelse gjort enkelt

● Med Chrome OS™ kan du være helt rolig – du skal ikke bruge lang tid på vedligeholdelse, du får automatisk opdateringer og
indbygget virusbeskyttelse.

Lydløs mobilitet

● HP Chromebook 14 er så stille, at du kan høre en knappenål falde til jorden og ikke distraheres, eftersom blæseren er droppet.
Desuden er den så kompakt og let, at du kan arbejde stort set hvor som helst.

Fremhævede funktioner

● Batteriets lange levetid kan holde til lidt af hvert, så du kan bruge dine apps, streame filer og samarbejde med andre.4
● Vælg den Chromebook 14, der passer til dit arbejde. Vælg mellem konfigurationer, der varierer, hvad angår processor,
hukommelse, lager og skærmtype, og find den helt rette Chromebook 14, der kan hjælpe dig med at imødekomme kravene på
dit arbejde.
● Du kan tilpasse Chromebook med de nyeste apps, værktøjer, udvidelser og temaer via webbutikken Chrome Web Store.2
● Opbevar vigtige filer tilgængelige via en internetforbindelse3 med 100 GB lagerplads, i to år, på dit eget Google Drive-lager.3
● Få virusbeskyttelse på operativsystem- og browserniveau.
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Specifikationstabel

Tilgængelige operativsystemer

Chrome OS™

Processorfamilie

Intel® Celeron®-processor

Tilgængelige processorer1

Intel® Celeron® N2840 med Intel HD-grafikkort (2,16 GHz, op til 2,58 GHz, 1 MB cache, 2 kerner); Intel® Celeron® N2940 med Intel HD-grafikkort (1,83 GHz, op til 2,25 GHz, 2
MB cache, 4 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er indbygget i processoren

Maksimal hukommelse

Op til 4 GB DDR3L-1600 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder på op til 1600 MT/s. Understøtter maksimalt op til 4 GB indbygget systemhukommelse.

Internt storage

16 GB Op til 32 GB eMMC2

Cloud-tjenester

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

Skærm

WLED-bagbelyst, refleksfri HD SVA eDP-fladskærm på 35,56 cm (14") (1366 x 768); Bagbelyst (WLED UWVA), refleksfri FHD SVA eDP-skæm på 35,56 cm (14") (1920 x 1080)

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD Graphics

Lyd

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

Trådløse teknologier

Kombinationsadapter til Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac (2x2) WiFi + Bluetooth® 4.0; Kombination af Intel® Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) Wi-Fi
og Bluetooth® 4.04

Udvidelsesstik

1 multiformatlæser til digitale medier
(Understøtter mikro-SD, SDHC, SDXC op til UHS-1.)

Porte og stik

1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 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-webcam5

Tilgængelig software

Chrome OS™-standardapplikationer

Sikkerhedsstyring

Integreret TPM 1.2-sikkerhedschip; Stik til sikkerhedslås (lås skal købes separat); Log på med dine Google-legitimationsoplysninger

Strømforsyning

45 W Smart-strømadapter9
3-cellers litium-ion-batteri på 37 Wh med lang levetid
Op til 9 timer og 15 minutter (modeller med hukommelse på 2 GB, lager på 16 GB og HD-skærm)8

Mål

34,4 x 24 x 1,78 cm

Vægt

Fra 1,71 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret

Garanti

1 års begrænset garanti (med mulighed for opgradering, sælges separat), 1 års garanti på det primære batteri
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP USB Smart Card-læser

Tilføj mere sikkerhed til din bærbare pc eller tablet-pc med denne HP USB Smart Card-læser, der gør det muligt at
forenkle logins og forhindre uautoriseret adgang til data på din enhed eller private netværk med en enkelt
USB-kabelforbindelse.

Produktnummer: F6V67AA

Trådløs HP Comfort
Grip-mus

HP Comfort Grip Wireless Mouse har en 30-måneders batteritid og et iøjnefaldende, moderne design, der passer perfekt
til HP's bærbare computere til erhvervsbrug.

HP Essential-taske med
topåbning

HP Essential-tasken med åbning foroven er en let og slidstærk taske til bærbare pc'er. Den indeholder skumforing med
høj tæthed, der beskytter din bærbare pc (op til 15,6"/39,62 cm diagonalt), når du rejser rundt mellem møder eller på og
uden for kontoret.

Produktnummer: H2L63AA

Produktnummer: H2W17AA

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: H6Y89AA

HP 3 års service, onsite
næste arbejdsdag, kun
bærbare

Få 3 års service på stedet næste hverdag på din computerenhed udført af en kvalificeret HP-tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UQ992E
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Fodnoter
1 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. 64-bit-computersystem påkrævet. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af

programbelastning samt hardware- og softwarekonfiguration. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
2 Sælges som en valgfri funktion.
3 Google Drive-prøveversionen skal bruges inden for 60 dage efter købet. Den er knyttet til denne enhed og kan ikke overføres. Hvis enheden returneres, vil den ekstra lagringsplads blive inddraget. Du skal have Chrome OS 23 eller nyere for at kunne indløse
tilbuddet. Der kræves internetforbindelse, som ikke medfølger. Yderligere oplysninger om refundering af betalinger for lagerabonnement, fornyelser, annulleringer og udløb findes på Google-webstedet:
https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=e.
4Test af batteriet er i venteposition og vil udføres af HP ved hjælp af Google Chrome OS power LoadTest. Batterilevetiden varierer, og batteriets maksimale kapacitet reduceres med tiden, afhængigt af hvordan det bruges. Du kan læse mere om testene på
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. 64-bit-computersystem påkrævet. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af

programbelastning samt hardware- og softwarekonfiguration. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
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 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves for 802.11 og er ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endelige. Hvis de endelige
specifikationer adskiller sig fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.
5 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
6 Skærme med fuld HD kan kun konfigureres med Celeron N2940-processorer og en hukommelse på 4 GB.
8 Test 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 læse mere om testene på
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.
9 Chromebook starter op på 10 sekunder.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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