Taulukot

HP Chromebook 14 G4
Yhdistä pilvipalvelu ja työ
Siirry käyttämään pilvipalvelupohjaista
infrastruktuuria HP Chromebook 14
-laitteella. Käy nopeasti toimeen
laitteella, jossa on Intel® Celeron®
-suorittimet , lisävarusteena saatava
täysteräväpiirtoinen IPS-paneeli ja
Google Apps for Work -sovellukset ja
jolle on myönnetty Citrix-sertifiointi.
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Virtaa koko päiväksi

● Voit nopeasti ja tehokkaasti käynnistää sovelluksia, selata verkkoa ja hallita akun kestoa luotettavilla Intel® Celeron®
-suorittimilla.1 Tee joustavasti yhteistyötä lähes mistä tahansa kulmasta täysteräväpiirtoisella IPS-paneelilla2 ja Google Hangouts
-sovelluksella2, johon sisältyy melunsuodatusohjelmisto.

VDI-yhteensopiva

● Käy heti toimeen HP Chromebook -laitteella, jolla on Citrix®-sertifiointi, joten voit yhdistää sen saumattomasti erittäin
suorituskykyiseen virtuaaliseen työpöytäympäristöösi.

Vaivaton hallinta ja ylläpito

● Voit huoahtaa helpotuksesta, kun hankit vähäisiä ylläpitotoimia vaativan Chrome OS™ -laitteen, jonka päivitykset suoritetaan
automaattisesti ja jossa on sisäinen virustorjunta.

Hiljaista liikkuvuutta

● Voit kuulla nuppineulan putoavan lattialle käyttäessäsi erittäin hiljaista HP Chromebook 14 -laitetta, jossa ei ole häiritsevää
tuuletinta ja joka on lisäksi niin pienikokoinen ja kevyt, että sitä voi käyttää lähes missä tahansa.

Ominaisuudet

● Käytä tuottavuutta parantavia sovelluksia, suoratoista sisältöjä ja tee yhteistyötä pitkäkestoisen akun avulla.4
● Valitse Chromebook 14, joka sopii työtarpeisiisi. Valitse kokoonpanoista, jotka vaihtelevat suorittimen, muistin, tallennustilan ja
näyttötyypin mukaan, jotta löydät työtarpeisiisi parhaiten sopivan Chromebook 14 -laitteen.
● Voit milloin tahansa mukauttaa Chromebookin oman näköiseksesi uusimmin sovelluksin, työkaluin, laajennuksin ja teemoin,
jotka ovat saatavissa Chrome Web Store -verkkokaupasta.2
● Pidä tärkeät tiedostot käytettävissäsi internet-yhteydellä3, johon sisältyy 100 Gt:n tallennustila kahden vuoden ajan omalla
Google Drive -tallennustilallasi.3
● Saat virusturvan käyttöjärjestelmän ja selaimen tasolla.
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HP Chromebook 14 G4
Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä Chrome OS™
Prosessorituoteperhe

Intel® Celeron® -suoritin

Saatavilla olevat suorittimet1

Intel® Celeron® N2840 -suoritin ja Intel HD -näytönohjain (2,16–2,58 GHz, 1 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä); Intel® Celeron® N2940 -suoritin ja Intel HD -näytönohjain (1,83–2,25
GHz, 4 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä)

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muistin enimmäismäärä

Enintään 4 Gt:n DDR3L-1600 SDRAM
Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus enintään 1 600 Mt/s. 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) WLED-taustavalaistu, heijastamaton, litteä SVA eDP -teräväpiirtonäyttö (1 366 × 768); Lävistäjältään 35,56 cm:n (14 tuuman)
heijastamaton, ohut SVA eDP WLED UWVA -täysteräväpiirtonäyttö (1 920 × 1 080)

Saatavilla olevat näytönohjaimet

Integroitu: Intel® -HD-näytönohjain

Ääni

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

Langattomat tekniikat

Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac (2×2) WiFi + Bluetooth® 4.0 -yhdistelmäsovitin; Intel® Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2×2) WiFi ja Bluetooth® 4.0
-yhdistelmä4

Laajennuspaikat

1 digitaalinen, useita tallennusmuotoja tukeva muistikortinlukija
(Tuki seuraaville: mikro-SD, SDHC ja SDXC–UHS-1.)

Portit ja liittimet

USB 3.0 -portti; 2 USB 2.0 -porttia; HDMI-liitäntä; kuuloke–mikrofoni-yhdistelmäliitäntä; 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-webkamera5

Saatavilla olevat ohjelmistot

Chrome OS™ -oletussovellukset

Suojauksen hallinta

Sisäinen TPM 1.2 -turvasiru; Turvalukon paikka (lukko hankittava erikseen); Kirjautuminen Google-käyttäjätunnuksilla

Virtalaitteet

45 W:n Smart-verkkolaite9
Pitkäkestoinen kolmikennoinen litiumioniakku (37 Wh)
Jopa 9 tuntia 15 minuuttia (mallit, joissa on HD-paneeli, 2 Gt:n muisti ja 16 Gt:n tallennustila)8

Mitat

34,4×24×1,78 cm

Paino

Paino alkaen 1,71 kg
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (päivitykset myydään erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP USB -älykortinlukulaite

Voit suojata kannettavan tai taulutietokoneen vieläkin tehokkaammin HP:n älykortin USB-lukijalla, jolla voit helpottaa
kirjautumista ja estää laitteen tietojen tai yksityisen verkon luvattoman käytön vain yhdellä USB-johtoyhteydellä.

Tuotenumero: F6V67AA

Langaton HP Comfort Grip
-hiiri

Langattoman HP Comfort Grip -hiiren ominaisuuksiin kuuluvat 30 kuukauden pariston käyttöikä ja upean moderni
muotoilu, joka sopii saumattomasti HP:n yrityskannettavien oheen.

HP Essential -laukku, päältä
täytettävä

Päältä täytettävä HP Essential -laukku on kevyt ja kestävä kantolaukku, jonka tiivis vaahtomuovipehmuste suojaa
kannettavaa (lävist. enintään 39,62 cm / 15,6 tuumaa) kokousten välillä ja toimistolla.

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: H2L63AA

Tuotenumero: H2W17AA

Tuotenumero: H6Y89AA

HP:n 3 v. seur. arkipvänä
as.paikalla tapahtuva
palvelu, vain kannettavat

Kolmen vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi
seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: UQ992E
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Viestin alaviitteet
1 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä on 64-bittinen tietokonejärjestelmä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat

sovellusten työnkulkujen ja laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
2 Saatavana lisävarusteena.
3 Google Drive -kokeiluversiotarjous on käytettävä 60 päivän kuluessa ostopäivästä. Tarjous on sidottu vain tähän laitteeseen, ja se ei ole siirrettävissä toiseen laitteeseen. Jos laite palautetaan, lisätallennustilan käyttöoikeus peruutetaan. Tarjouksen
lunastamiseen tarvitaan Chrome OS 23 tai sitä uudempi käyttöjärjestelmäversio. Edellytyksenä on internet-yhteys, joka ei sisälly toimitukseen. Tallennustilaa, hyvityksiä, tilausuusintaa, peruutuksia ja tilauksen vanhenemista koskevaa lisätietoa on Googlen
verkkosivustolla: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=e.
4 Akun testaus on käynnissä, ja sen suorittaa HP käyttämällä Google Chrome OS:n power LoadTest -testiä. Akun käyttöaika vaihtelee, ja sen enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja testeistä osoitteesta
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä on 64-bittinen tietokonejärjestelmä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat

sovellusten työnkulkujen ja laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
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. Langattoman 802.11ac WLAN -verkon tekniset tiedot ovat luonnosvaiheessa, eivät lopullisia. Lopullisten
teknisten tietojen poikkeaminen luonnostiedoista voi vaikuttaa kannettavan kykyyn olla yhteydessä muiden 802.11ac WLAN -laitteiden kanssa.
5 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).
6 Täysteräväpiirtoinen paneeli voidaan määrittää vain, kun käytössä on Celeron N2940 -suoritin ja 4 Gt:n muisti.
8 HP suoritti testit käyttämällä seuraavaa työkalua: Google Chrome OS power_LoadTest. Akun käyttöaika vaihtelee, ja sen enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja testeistä osoitteesta
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.
9 Chromebook käynnistyy jopa 10 sekunnissa.
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