גיליון נתונים

HP Chromebook 14 G4
הבא את הענן לעבודה
עשה את המעבר לתשתית מבוססת-ענן
בעזרת  .HP Chromebook 14תוכל להתחיל
לעבוד במהירות באמצעות מעבדי ®Intel
® , Celeronמסך  IPSאופציונלי באיכות Full
 ,HDתאימות  VDIעם אישור ® Citrixוגישה
ל.Google Apps for Work-
1
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עבוד במלוא המרץ

● הפעל יישומים במהירות וביעילות ,גלוש באינטרנט ונהל את חיי הסוללה עם מעבדי ® Intel® Celeronאמינים 1.עבוד בחופשיות יחד עם אחרים מכל
זווית כמעט באמצעות מסך  IPSבאיכות  2Full HDו 2Google Hangouts-עם תוכנה לביטול רעשים.

מוכן לVDI-

● גש ישירות לעבודה עם  HP Chromebookשמאושר לשימוש עם ® ,Citrixכדי שתוכל לשלב אותו בצורה חלקה בסביבה הארגונית של תחנות עבודה
וירטואליות בעלות רמת ביצועים גבוהה.

יכולת ניהול ותחזוקה פשוטה

● תוכל לנשום לרווחה עם ™ ,Chrome OSשלא דורש תחזוקה רבה ,מתעדכן באופן אוטומטי ומכיל הגנה מובנית מפני וירוסים.

ניידות שקטה

● תוכל לשמוע סיכה נופלת עם  HP Chromebook 14השקט במיוחד ,שלא יסיח את דעתך מכיוון שהוא מוותר על המאוורר ,והוא כל כך קומפקטי וקל
שתוכל לעבוד בכל מקום כמעט.

כולל
●
●
●
●
●

השתמש ביישומי הפרודוקטיביות שלך ,בזרימה ובשיתוף פעולה עם אחרים בעזרת סוללה בעלת חיים ארוכים שמחזיקה מעמד.
בחר את  Chromebook 14המתאים לעבודתך .בחר מבין תצורות שונות מבחינת מעבד ,זיכרון ,אחסון וסוג המסך כדי למצוא את Chromebook 14
המתאים שיעזור לך לעמוד בדרישות העבודה שלך.
התאם אישית את ה Chromebook-בעזרת היישומים ,הכלים ,ההרחבות וערכות הנושא העדכניים ביותר ,בכל זמן ,מחנות האינטרנט של 2.Chrome
דאג שהקבצים החשובים שלך יהיו נגישים דרך חיבור לאינטרנט 3עם שטח אחסון של  ,100 GBלשנתיים ,באחסון  Google Driveהאישי שלך3.
קבל הגנה מפני וירוסים ברמת מערכת ההפעלה והדפדפן.
4

גיליון נתונים

HP Chromebook 14 G4
טבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

™Chrome OS

מעבדים זמינים1

מעבד  Intel® Celeron® N2840עם כרטיס גרפי  ,2.16 GHz) Intel HDעד  ,2.58 GHzמטמון של  2 ,1 MBליבות(; מעבד  Intel® Celeron® N2940עם כרטיס גרפי  ,1.83 GHz) Intel HD Graphicsעד 2.25
 ,GHzמטמון של  4 ,2 MBליבות(

משפחת מעבדים

מעבד ®Intel® Celeron

ערכת שבבים

מערך שבבים משולב במעבד

אחסון פנימי

 16 GBעד 32 GB eMMC2

תצוגה

מסך  SVA eDPדק באיכות  HDבגודל  35.56ס"מ ) 14אינץ'( באלכסון עם ציפוי נגד בוהק ותאורת  WLEDאחורית ) ;(768 x 1,366מסך  SVA eDPדק באיכות  FHDבגודל  35.56ס"מ ) 14אינץ'( באלכסון עם
ציפוי נגד בוהק(1,080 x 1,920) WLED UWVA ,

זיכרון מרבי

שירות ענן

עד זיכרון  DDR3L-1600 SDRAMשל 4 GB
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד  .1,600 MT/sתמיכה בזיכרון מערכת על-גבי הלוח של עד .4 GB
™ Google Driveשל ) 100 GBכולל מנוי למשך

שנתיים(3

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס Intel® HD Graphics

טכנולוגיות אלחוט

מתאם משולב Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac (2x2) WiFi + Bluetooth® 4.0; Intel® Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi and Bluetooth® 4.0

יציאות ומחברים

יציאת  2 ;USB 3.0יציאות  ;USB 2.0יציאת  ;HDMIשקע משולב לאוזניות/מיקרופון; מחבר מתח  ACשל  4.5מ"מ
)כבל  HDMIנמכר בנפרד(

מצלמת אינטרנט

מצלמת אינטרנט HD5

ניהול אבטחה

שבב אבטחה משובץ  ;TPM 1.2חריץ למנעול אבטחה )יש לרכוש את המנעול בנפרד(; היכנס עם אישורי הכניסה של Google

שמע

חריצי הרחבה

התקן קלט

תוכנות זמינות
מתח

שמע באיכות  ;HDרמקולים כפולים; שקע משולב לאוזניות/מיקרופון; מיקרופון דיגיטלי אחד עם ביטול הד וביטול רעשים

קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים במגוון תבניות
)תומך ב SDXC ,SDHC ,micro SD-עד (.UHS-1

מקלדת בגודל מלא ,מחוספסת ,עם ריווח גדול בין המקשים ,בצבע שחור
לוח מגע עם מחוות  Multi-Touchמופעלות .הקשות מופעלת כברירת מחדל

האפליקציות של ™ Chrome OSהמוגדרות כברירת מחדל
וואט9

מתאם  ACחכם של 45
סוללת ליתיום-יון של  HPבעלת תוחלת חיים ארוכה עם  3תאים37 WHr ,
עד  9שעות ו -15דקות )דגמים עם זיכרון של  ,2 GBאחסון של  ,16 GBמסך HD)8

ממדים

 1.78 x 24 x 34.4ס"מ

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

מאושר ENERGY STAR® 5.0

משקל

אחריות

משקל התחלתי של  1.71ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.
אחריות מוגבלת לשנה אחת )שדרוגים זמינים ,לרכישה בנפרד( ,אחריות לשנה אחת על הסוללה הראשית

משולב4
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HP Chromebook 14 G4
אביזרים ושירותים )לא כלול(
קורא כרטיסים חכמים בחיבור
 USBשל HP

הוסף רובד אבטחה נוסף למחשב הנייד או למחשב הלוח באמצעות קורא כרטיסים חכמים בחיבור  USBשל  ,HPהמאפשר לך לפשט את הליכי
הכניסה ולמנוע גישה לא מורשית לנתונים בהתקן או ברשת הפרטית שלך באמצעות חיבור כבל  USBאחד.

עכבר HP Comfort Grip
Wireless Mouse

העכבר האלחוטי  HP Comfort Grip Wireless Mouseכולל חיי סוללה של  30חודשים ועיצוב נועז ומודרני המשתלב בצורה חלקה עם
מחשבים ניידים עסקיים של .HP

תיק HP Essential Top Load
Case

תיק  HP Essential Top Load Caseהוא תיק נשיאה קל ועמיד למחשבים ניידים ,הכולל ריפוד מקצף דחוס במיוחד להגנה על המחשב הנייד
)בגודל של עד  39.62ס"מ 15.6"/באלכסון( בעת נסיעות בין פגישות או בדרך אל המשרד וממנו.

מתאם HP 65W Smart AC
Adapter

הזן את המחשב הנייד שברשותך במנות מבוקרות של חשמל .מתאם ה AC-החכם החדש של ,HPשל  ,65Wמווסת את החשמל ומסיט נפילות
מתח ,מתוכנן לצמצם את מתיחת הכבל ,וכולל פלאג מיוחד לתמיכה בדגמים קיימים וקודמים של  – HPמושלם להחלפת מתאם המתח של
המחשב הנייד שלך או כגיבוי נדרש.

מספר מוצרF6V67AA :

מספר מוצרH2L63AA :

מספר מוצרH2W17AA :

מספר מוצרH6Y89AA :
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HP Chromebook 14 G4
הערות שוליים להעברת הודעות
 Multi-Core 1מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .נדרשת מערכת מחשוב של  64סיביות .הביצועים ותדר השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולהגדרת התצורה של רכיבי החומרה
והתוכנה .המספור של  Intelאינו מעיד על ביצועים גבוהים יותר.
 2נמכר כמאפיין אופציונלי.
 3יש להשתמש בהצעת הניסיון של  Google Driveבתוך  60יום ממועד הרכישה ,יחד עם התקן זה ,וההצעה אינה ניתנת להעברה .אם התקן זה יוחזר ,שטח האחסון הנוסף יבוטל .כדי לממש הצעה זו ,עליך להשתמש ב Chrome OS 23-או גרסה מתקדמת יותר .גישה לאינטרנט נדרשת ואינה כלולה .מידע
נוסף על החזרים כספיים ,חידושים ,ביטולים ותפוגה של תוכנית האחסון מופיע באתר האינטרנט של .https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=e :Google
 4בדיקת הסוללה ממתינה והיא תבוצע על-ידי  HPבאמצעות  power LoadTestשל  .Google Chrome OSאורך חיי הסוללה ישתנה והקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת  http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testingלקבלת
פרטי הבדיקה.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים
 Multi-Core 1מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .נדרשת מערכת מחשוב של  64סיביות .הביצועים ותדר השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולהגדרת התצורה של רכיבי החומרה
והתוכנה .המספור של  Intelאינו מעיד על ביצועים גבוהים יותר.
 2עבור כוננים קשיחים 1 = GB ,מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר 5.1 GB .מתוך ה eMMC-הם ייעודיים/מוקצים למערכת ההפעלה ולמחיצות מערכת ההפעלה.
 3הצעה זו קשורה להתקן זה והיא אינה ניתנת להעברה .אם התקן זה יוחזר ,האחסון הנוסף יבוטל .גישה לאינטרנט נדרשת ואינה כלולה .מידע נוסף על החזרים כספיים ,חידושים ,ביטולים ותפוגה של תוכנית האחסון מופיע באתר האינטרנט של Google:
https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
 4עבור  802.11נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט שאינם כלולים .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת .המפרטים עבור רשת  WLANבתקן  802.11acהם מפרטי טיוטה ואינם סופיים .אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיוטה ,הדבר עלול להשפיע על היכולת של
המחשב הנייד לקיים תקשורת עם התקני  WLANאחרים בתקן .802.11ac
] [5דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 6מסך  Full HDניתן להגדרה רק עם מעבד  Celeron N2940וזיכרון של .4 GB
 8הבדיקה בוצעה על-ידי  HPבאמצעות  power_LoadTestשל  .Google Chrome OSאורך חיי הסוללה ישתנה והקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת  http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testingלקבלת פרטי הבדיקה.
 Chromebook 9מאותחל בתוך  10שניות.

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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