Adatlap

HP Chromebook 14 G4
Dolgozzon a felhőből
Váltson felhőalapú infrastruktúrára a
HP Chromebook 14 segítségével. Az
Intel® Celeron® processzorok , az
opcionális Full HD IPS panel, a
Citrix®-tanúsítvánnyal rendelkező
VDI-kompatibilitás és a Google Apps
for Work-hozzáférés révén
belemerülhet a munkába.
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Egész napra elegendő töltöttség

● A megbízható Intel® Celeron® processzorok1 révén gyorsan és hatékonyan indíthatja el az alkalmazásokat, böngészhet az
interneten, és felügyelheti az akkumulátorhasználatot. A szinte minden szögből jól látható Full HD IPS panel,2 a Google
Hangouts2 és a zajcsökkentő szoftverek pedig megkönnyítik az együttműködést.

VDI-kompatibilis

● Azonnal munkához láthat a HP Chromebook segítségével, amely a Citrix®-tanúsítvány révén zökkenőmentesen integrálható a
nagy teljesítményű vállalati virtuális asztali környezetbe.

Egyszerű kezelhetőség és karbantartás

● Az automatikus frissítést és beépített vírusvédelmet biztosító, alacsony karbantartási igényű Chrome OS™ mellett fellélegezhet.

Csendes mobilitás

● A rendkívül csendes HP Chromebook 14 mellett zavartalanul dolgozhat, mivel nem tartalmaz ventilátort, továbbá olyan kompakt
és könnyű, hogy szinte bárhol használhatja.

Szolgáltatások

● A tartós akkumulátor hosszú ideig lehetővé teszi a termelékenységnövelő alkalmazások használatát, az adatfolyam-továbbítást
és az együttműködést.4
● Válassza a munkájához leginkább illő Chromebook 14 készüléket. Válassza ki a processzor, a memória, a tárhely és a kijelző
típusa alapján a munkája igényeinek leginkább megfelelő Chromebook 14 készüléket.
● Tegye egyedivé Chromebook készülékét a legújabb alkalmazásokkal, eszközökkel, bővítményekkel és témákkal, amelyeket a
Chrome webáruházban érhet el.2
● A 100 GB tárhely révén két évig az interneten keresztül3 is hozzáférhetővé teheti fontos fájljait saját Google Drive tárhelyén.3
● Védekezzen a vírusok ellen az operációs rendszer és a böngésző szintjén.
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HP Chromebook 14 G4
Műszaki jellemzők táblázata

Elérhető operációs rendszer

Chrome OS™

Processzorcsalád

Intel® Celeron® processzor

Elérhető processzorok1

Intel® Celeron® N2840 Intel HD Graphics grafikus vezérlővel (2,16 GHz, akár 2,58 GHz, 1 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Celeron® N2940 Intel HD Graphics grafikus vezérlővel (1,83
GHz, akár 2,25 GHz, 2 MB gyorsítótár, 4 mag)

Lapkakészlet

A chipkészlet integrálva van a processzorba

Legnagyobb memória

Legfeljebb 4 GB DDR3L-1600 SDRAM
Standard memória – feljegyzés: Akár 1600 MT/s átviteli sebesség. Legfeljebb 4 GB beépített rendszermemóriát támogat.

Belső tárolókapacitás

16 GB Legfeljebb 32 GB eMMC2

Felhőalapú szolgáltatás

100 GB-os Google Drive™ (2 éves előfizetéssel)3

Képernyő

35,56 cm (14 hüvelyk) képátlójú, HD SVA eDP, csillogásmentes, lapos, WLED-es hátsó megvilágítású (1366 x 768); 35,56 cm (14 hüvelyk) képátlójú, FHD SVA eDP WLED UWVA,
csillogásmentes, vékony (1920 x 1080)

Elérhető grafikus kártya

Integrált: Intel® HD Graphics

Hangeszközök

HD hangzás; Dupla hangszóró; Kombinált fejhallgató- és mikrofoncsatlakozó; Egyetlen digitális mikrofon visszhang- és zajcsökkentéssel

Vezeték nélküli eszközök

Kombinált Intel® kétsávos Wireless-AC 7260 802.11ac (2x2) WiFi és Bluetooth® 4.0 adapter; Kombinált Intel® kétsávos Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi és Bluetooth®
4.04

Bővítőhelyek

1 többformátumú digitális memóriakártya-olvasó
(Támogatja az SD-, SDHC- és SDXC-kártyákat az UHS-1 sebességosztályig.)

Portok és csatlakozók

1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 kombinált fejhallgató-/mikrofoncsatlakozó; 1 4,5 mm-es tápcsatlakozó
(A HDMI-kábel külön vásárolható meg)

Bemeneti eszköz

Teljes méretű, fekete, textúrázott, sziget stílusú billentyűzet
Érintőtábla a multi-touch kézmozdulatok támogatásával. A koppintás alapértelmezés szerint engedélyezett

Webkamera

HD webkamera5

Elérhető szoftver

A Chrome OS™ alapértelmezett alkalmazásai

Adatvédelem kezelése

TPM 1.2 beépített biztonsági lapka; Biztonságizár-nyílás (a zárat külön kell megvásárolni); Bejelentkezés a Google hitelesítő adatokkal

Áramellátás

45 W-os intelligens váltakozó áramú tápegység9
3 cellás, 37 Wh-s, lítiumion
Akár 9 óra és 15 perc (2 GB memóriával, 16 GB tárhellyel és HD panellel rendelkező modellek esetében)8

Méretek

34,4 x 24 x 1,78 cm

Súly

Kezdő tömeg: 1,71 kg
(A tömeg a konfigurációtól függően változik.)

Környezeti

Alacsony halogéntartalmú

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány

Jótállás

1 év korlátozott jótállás (bővítés lehetséges, külön megvásárolható), valamint 1 év jótállás az elsődleges akkumulátorra
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP USB
intelligenskártya-olvasó

Növelje egy szinttel a biztonságot noteszgépén vagy táblagépén a HP USB intelligenskártya-olvasóval, amelynek
segítségével könnyebbé teheti a bejelentkezéseket, és megakadályozhatja az illetéktelen hozzáférést a számítógépén
vagy magánhálózatán található adatokhoz egyetlen USB-kábeles kapcsolat révén.

Termékszám: F6V67AA

HP Comfort Grip vezeték
nélküli egér

A 30 hónap akkumulátor-üzemidejű HP Comfort Grip vezeték nélküli egér tökéletesen illik a HP üzleti notebookjainak
merész és modern formavilágához.

HP Essential Top Load táska

A HP Essential felültöltős táska egy könnyű és tartós noteszgéptáska, amelynek nagy sűrűségű hab anyagú párnázása
megvédi (legfeljebb 39,62 cm-es/15,6 hüvelykes) noteszgépét, amikor egy megbeszélésről a másikra, az irodába, vagy
onnan hazafelé utazik.

Termékszám: H2L63AA

Termékszám: H2W17AA

HP 65 W intelligens hálózati
adapter

Szabályozhatja a noteszgép áramellátását. A HP új 65 W-os intelligens tápegysége szabályozza az áramellátást,
kiegyenlíti a feszültségingadozásokat, csökkenti a kábelterhelést, és egy speciális adaptert tartalmaz, amely a jelenlegi
és a régebbi HP modelleket is támogatja – tökéletes megoldás a noteszgép tápegységének helyettesítésére vagy
tartalék adapterként.

Termékszám: H6Y89AA

HP 3 éves, egy munkanapon
belüli, helyszíni
noteszgép-javítási
szolgáltatás

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 3 éves, következő munkanapi helyszíni javítást nyújt, ha a
probléma távolról nem oldható meg.

Termékszám: UQ992E
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. 64 bites számítógéprendszert igényel. A teljesítmény és az

órajel-frekvencia az alkalmazások munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi.
2Opcionális szolgáltatásként vásárolható meg.
3A Google Drive próbaverziójával kapcsolatos ajánlat a vásárlástól számított 60 napon belül, kizárólag ezen az eszközön használható fel, és nem ruházható át másra. Az eszköz visszaküldése esetén a megnövelt tárhely érvényessége megszűnik. Az ajánlat
beváltásához a Chrome OS 23-as vagy újabb verziója szükséges. Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét. A tárhely-előfizetés visszatérítésével, megújításával, lemondásával és lejáratával kapcsolatos további információ a Google
webhelyén érhető el: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=e.
4Az akkumulátor tesztelése függőben van, és a HP végezi a Google Chrome OS power LoadTest használatával. Az akkumulátor élettartama változó, és az akkumulátor maximális kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken. A teszt további
részleteiért látogasson el a http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing webhelyre.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. 64 bites számítógéprendszert igényel. A teljesítmény és az

órajel-frekvencia az alkalmazások munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi.
2Merevlemezek esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. Az eMMC-ből 5,1 GB az operációs rendszer és annak partíciói számára van lefoglalva.
3Ez az ajánlat ehhez az eszközhöz kötött, és nem ruházható át másra. Az eszköz visszaküldése esetén a megnövelt tárhely érvényessége megszűnik. Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét. A tárhely-előfizetés visszatérítésével,
megújításával, lemondásával és lejáratával kapcsolatos további információ a Google webhelyén érhető el: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4A 802.11 vezeték nélküli hozzáférési pontot és internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott. A 802.11ac WLAN műszaki jellemzői csak tervek, és nem tekinthetők
véglegesnek. Ha a végleges műszaki jellemzők eltérnek a tervektől, az befolyásolhatja a noteszgép és a többi 802.11ac WLAN-eszköz közötti kommunikációt.
5 A HD képminőséghez HD tartalom szükséges.
6A Full HD panel csak Celeron N2940 processzor és 4 GB memória esetén konfigurálható.
7A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. A szervizelések során bekerülő alkatrészek nem feltétlenül alacsony halogéntartalmúak.
8A tesztelést a HP végezte Google Chrome OS power_LoadTest használatával. Az akkumulátor élettartama változó, és az akkumulátor maximális kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken. A teszt további részleteiért látogasson el a
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing webhelyre.
9A Chromebook 10 másodpercen belül elindul.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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