Φύλλο δεδομένων

HP Chromebook 14 G4
Φέρτε το cloud στην εργασία σας
Μεταβείτε σε υποδομή cloud με το HP
Chromebook 14. Ξεκινήστε να
εργάζεστε γρήγορα και αποδοτικά με
τους επεξεργαστές Intel® Celeron®,
την προαιρετική οθόνη Full HD IPS, τη
συμβατότητα VDI με πιστοποίηση
Citrix® και την πρόσβαση στο Google
Apps for Work.
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Κάντε αποδοτικότερη την ημέρα σας

● Εκκινήστε εφαρμογές γρήγορα και αποτελεσματικά, περιηγηθείτε στο web και διαχειριστείτε τη διάρκεια της μπαταρίας σας με
τους αξιόπιστους επεξεργαστές Intel® Celeron®.1 Συνεργαστείτε ελεύθερα από σχεδόν παντού με την οθόνη Full HD IPS2 και το
Google Hangouts2 με λογισμικό καταστολής θορύβου.

Δυνατότητα VDI

● Ξεκινήστε να εργάζεστε άμεσα με το HP Chromebook που έχει πιστοποίηση για Citrix® για να ενσωματώνεται εύκολα στο
υψηλής απόδοσης εικονικό περιβάλλον υπολογιστών της επιχείρησής σας.

Απλούστερη διαχείριση και συντήρηση

● Αναπνεύστε ελεύθερα με το Chrome OS™ που έχει ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης, ενημερώνεται αυτόματα και διαθέτει
ενσωματωμένη προστασία από ιούς.

Αθόρυβη φορητότητα

● Ο εξαιρετικά αθόρυβος HP Chromebook 14 δεν σας αποσπά την προσοχή καθώς δεν διαθέτει ανεμιστήρα. Επιπλέον, είναι τόσο
συμπαγής και ελαφρύς που μπορείτε να εργαστείτε σχεδόν οπουδήποτε.

Χαρακτηριστικά

● Χρησιμοποιήστε εφαρμογές παραγωγικότητας, εκτελέστε ροή και συνεργαστείτε, με μια μπαταρία που διαρκεί.4
● Επιλέξτε τον Chromebook 14 που ταιριάζει στην εργασία σας. Επιλέξτε από ένα εύρος διαμορφώσεων που ποικίλλουν
ανάλογα με τον επεξεργαστή, τη μνήμη, τον αποθηκευτικό χώρο και τον τύπο της οθόνης για να βρείτε τον κατάλληλο
Chromebook 14 που θα σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της εργασίας σας.
● Προσαρμόστε τον Chromebook με τις πιο πρόσφατες εφαρμογές, εργαλεία, επεκτάσεις και θέματα, οποιαδήποτε ώρα, από το
Chrome Web Store.2
● Διατηρήστε τα σημαντικά σας αρχεία προσβάσιμα από μια σύνδεση Internet3 με χωρητικότητα αποθήκευσης 100 GB για δύο
χρόνια στον δικό σας χώρο αποθήκευσης Google Drive.3
● Εξασφαλίστε προστασία από ιούς σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος και προγράμματος περιήγησης.
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Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα

Chrome OS™

Οικογένεια επεξεργαστή

Επεξεργαστής Intel® Celeron®

Διαθέσιμοι επεξεργαστές1

Intel® Celeron® N2840 με γραφικά Intel HD (2,16 GHz, έως 2,58 GHz, μνήμη cache 1 MB, 2 πυρήνες), Intel® Celeron® N2940 με γραφικά Intel HD (1,83 GHz, έως 2,25 GHz, μνήμη
cache 2 MB, 4 πυρήνες)

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη

Έως 4 GB DDR3L-1600 SDRAM
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1.600 MT/s. Υποστηρίζει έως 4 GB μέγιστη ενσωματωμένη μνήμη συστήματος.

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

16 GB Έως 32 GB eMMC2

Υπηρεσίες cloud

100 GB Google Drive™ (περιλαμβάνεται συνδρομή 2 ετών)3

Οθόνη

Επίπεδη αντιθαμβωτική οθόνη HD SVA eDP 35,56 cm (14'') με οπισθοφωτισμό WLED (1.366 x 768). Λεπτή αντιθαμβωτική οθόνη FHD SVA eDP UWVA 35,56 cm (14") με
οπισθοφωτισμό WLED (1.920 x 1.080)

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα: Γραφικά Intel® HD

Ήχος

Ήχος HD, δύο ηχεία, σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου, μονό ψηφιακό μικρόφωνο με ακύρωση ηχούς και καταστολή θορύβου

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac (2x2) WiFi και Bluetooth® 4.0, Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n
(2x2) WiFi και Bluetooth® 4.04

Υποδοχές επέκτασης

1 συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων πολλών μορφών
(Υποστηρίζει micro SD, SDHC, SDXC έως UHS-1.)

Θύρες και υποδοχές

1 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου, 1 υποδοχή τροφοδοσίας AC 4,5 mm
(Το καλώδιο HDMI πωλείται ξεχωριστά)

Συσκευή εισόδου

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους τύπου island μαύρου χρώματος με ειδική υφή
Touchpad με δυνατότητα κινήσεων πολλαπλής αφής. Τα πατήματα είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή

Webcam

Κάμερα web HD5

Διαθέσιμο λογισμικό

Προεπιλεγμένες εφαρμογές Chrome OS™

Διαχείριση ασφάλειας

Ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 1.2, υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας (η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά), σύνδεση με τα διαπιστευτήρια Google

Τροφοδοσία Ισχύος

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W9
Ιόντων λιθίου, 3 στοιχείων, 37 WHr
Έως 9 ώρες και 15 λεπτά (μοντέλα με μνήμη 2 GB, 16 GB χώρο αποθήκευσης, οθόνη HD)8

Διαστάσεις

34,4 x 24 x 1,78 cm

Βάρος

Από 1,71 kg
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (διατίθενται ξεχωριστά αναβαθμίσεις), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Συσκευή ανάγνωσης
έξυπνων καρτών USB HP

Προσθέστε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στο φορητό υπολογιστή ή το tablet σας με τη συσκευή ανάγνωσης
έξυπνων καρτών USB της ΗΡ, η οποία σας επιτρέπει να απλοποιήσετε τις συνδέσεις και να αποτρέψετε τη μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα της συσκευής ή του ιδιωτικού δικτύου μέσω ενιαίας σύνδεσης USB.

Αριθμός προϊόντος: F6V67AA

Ασύρματο ποντίκι HP
Comfort Grip

Το ασύρματο ποντίκι HP Comfort Grip διαθέτει μπαταρία διάρκειας 30 μηνών και εντυπωσιακή, μοντέρνα σχεδίαση που
ταιριάζει άψογα με τους επαγγελματικούς φορητούς υπολογιστές της HP.

Τσάντα HP Essential Top
Load

Η τσάντα HP Essential Top Load είναι μια ελαφριά και ανθεκτική τσάντα μεταφοράς με επένδυση από αφρώδες υλικό
υψηλής πυκνότητας για την προστασία του φορητού υπολογιστή (έως 39,62 cm/15,6") όταν ταξιδεύετε ή
πηγαινοέρχεστε στο γραφείο.

Αριθμός προϊόντος: H2L63AA

Αριθμός προϊόντος: H2W17AA

Έξυπνο τροφοδοτικό AC HP,
65 W

Τροφοδοτήστε ελεγχόμενα τον φορητό υπολογιστή σας. Το νέο έξυπνο τροφοδοτικό AC 65 W της HP ρυθμίζει την ισχύ
και αντισταθμίζει την απότομη άνοδο του ρεύματος, έχει σχεδιαστεί να αποτρέπει την παραμόρφωση του καλωδίου
και περιλαμβάνει ένα ειδικό dongle για την υποστήριξη των τρεχόντων και των προηγούμενων μοντέλων HP – ιδανικό
για την αντικατάσταση του τροφοδοτικό του φορητού υπολογιστή σας ή για εφεδρική χρήση.

Αριθμός προϊόντος: H6Y89AA

Υπηρεσία HP για 3 έτη με
επιτόπια απόκριση την
επόμενη εργάσιμη για
φορητό υπολογιστή

Υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για
3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: UQ992E
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Απαιτείται σύστημα 64 bit. Η

απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
2 Πωλείται ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
3 Η δοκιμαστική έκδοση του Google Drive πρέπει να χρησιμοποιηθεί τις πρώτες 60 ημέρες από την αγορά, είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή και δεν είναι μεταβιβάσιμη. Εάν η συσκευή επιστραφεί, ανακαλείται ο επιπλέον χώρος αποθήκευσης. Για να
εξαργυρώσετε την προσφορά, θα πρέπει να διαθέτετε Chrome OS 23 ή νεότερη έκδοση. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet που δεν περιλαμβάνεται. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή, την ανανέωση και την ακύρωση του προγράμματος
αποθήκευσης θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=e.
4 Εκκρεμεί η δοκιμή της μπαταρίας, η οποία θα εκτελεστεί από την HP χρησιμοποιώντας το Google Chrome OS power LoadTest. Η διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει και η μέγιστη χωρητικότητά της μειώνεται φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Για τις
λεπτομέρειες της δοκιμής, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Απαιτείται σύστημα 64 bit. Η

απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
2 Για τους σκληρούς δίσκους, 1 GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. 5,1 GB του eMMC χρησιμοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα και τα διαμερίσματά του.
3 Η προσφορά αφορά αυτή τη συσκευή και δεν μεταφέρεται. Εάν η συσκευή επιστραφεί, ανακαλείται ο επιπλέον χώρος αποθήκευσης. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet που δεν περιλαμβάνεται. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή, την
ανανέωση και την ακύρωση του προγράμματος αποθήκευσης θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης 802.11 και υπηρεσία Internet που δεν περιλαμβάνονται. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. Οι προδιαγραφές του 802.11ac WLAN δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εάν οι
τελικές προδιαγραφές διαφέρουν από τις προσχεδιασμένες, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα του φορητού υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές 802.11ac WLAN.
5 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
6 Η οθόνη Full HD έχει δυνατότητα διαμόρφωσης μόνο με επεξεργαστή Celeron N2940 και μνήμη 4 GB.
7 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα υπόλοιπα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα
σε αλογόνο.
8 Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε από την HP με χρήση του Google Chrome OS power_LoadTest. Η διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει και η μέγιστη χωρητικότητά της μειώνεται φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Για τις λεπτομέρειες της δοκιμής, ανατρέξτε
στη διεύθυνση http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.
9 Ο Chromebook εκκινείται μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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