Datasheet

HP Chromebook 14 G4
Neem de cloud mee naar uw werk
Kies voor een cloudgebaseerde
infrastructuur met de HP Chromebook
14. Ga aan de slag met Intel®
Celeron®-processors , een optioneel
Full-HD IPS-scherm ,
Citrix®-gecertificeerde
VDI-compatibiliteit en toegang tot
Google Apps for Work.
1
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Werk de hele dag door

● U kunt snel en efficiënt applicaties starten, surfen op internet en de batterijlevensduur beheren met betrouwbare Intel®
Celeron®-processors.1 Werk samen onder vanuit bijna elk perspectief met een Full-HD IPS-scherm2 en Google Hangouts2 met
ruisonderdrukkingssoftware.

Klaar voor VDI

● Ga direct aan de slag met een HP Chromebook die gecertificeerd is voor Citrix®, waardoor hij naadloos integreert in de virtuele
high-performance desktopomgeving van uw onderneming.

Beheer en onderhoud zijn eenvoudig

● Chrome OS™ maakt het u gemakkelijk: het vraagt weinig onderhoud, wordt automatisch bijgewerkt en heeft ingebouwde
virusbescherming.

Stil en mobiel

● U kunt een speld horen vallen met de verbazend stille HP Chromebook 14 die niemand stoort omdat hij geen ventilator bevat en
die zo compact en licht is dat u bijna overal kunt werken.

Pluspunten

● Gebruik uw productiviteitsapps, stream en werk samen dankzij de lange batterijlevensduur.4
● Kies de Chromebook 14 die geschikt is voor uw werk. Stel de ideale Chromebook 14 voor uw werk samen door een keus te
maken uit verschillende processors, geheugen- en opslaggroottes en schermtypes.
● Stem de Chromebook op uw wensen af met de nieuwste apps, tools, uitbreidingen en thema's van de Chrome Web Store.2
● Met twee jaar lang 100 GB opslagruimte op uw eigen Google Drive Storage3 zijn uw belangrijke bestanden altijd bereikbaar via
een internetverbinding.3
● Profiteer van virusbescherming op besturingssysteem- en browserniveau.
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Specificatietabel

Beschikbaar besturingssysteem

Chrome OS™

Processorfamilie

Intel® Celeron® processor

Beschikbare processors1

Intel® Celeron® N2840 met Intel HD Graphics (2,16 GHz, tot 2,58 GHz, 1 MB cache, 2 cores); Intel® Celeron® N2940 met Intel HD Graphics (1,83 GHz, tot 2,25 GHz, 2 MB cache, 4
cores)

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Maximum geheugen

Tot 4 GB DDR3L-1600 SDRAM
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 1600 MT/sec. Ondersteunt tot 4 GB intern systeemgeheugen.

Interne opslag

16 GB Tot 32 GB eMMC2

Cloudservice

100-GB Google Drive™ (2-jarig abonnement inbegrepen)3

Scherm

14-inch (35,56-cm) diagonaal HD SVA eDP ontspiegeld plat WLED-backlit (1366 x 768); 14-inch (35,56-cm) diagonaal FHD SVA eDP WLED UWVA ontspiegeld plat (1920 x 1080)

Beschikbare grafische oplossingen Geïntegreerd: Intel® HD Graphics
Audio

HD audio; Twee luidsprekers; Hoofdtelefoon/microfoon-comboconnector; Één digitale microfoon met echo- en ruisonderdrukking

Draadloze technologie

Intel® dual-band Wireless-AC 7260 802.11ac (2 x 2) Wi-Fi en Bluetooth® 4.0 combo-adapter; Intel® dual-band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2 x 2) Wi-Fi en Bluetooth® 4.0
combo4

Uitbreidingsslots

1 multi-formaat digitale medialezer
(Ondersteunt SD, SDHC, SDXC tot UHS-1.)

Poorten en connectoren

1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combopoort; 1 4,5-mm netvoedingsconnector
(HDMI-kabel wordt apart verkocht)

Invoerapparaat

Standaard zwart eiland-stijl toetsenbord met reliëf
Touchpad met multi-touch bewegingsondersteuning. Tikken is standaard ingeschakeld

Webcam

HD-webcam5

Beschikbare software

Chrome OS™ standaard apps

Beveiligingsbeheer

Ingebouwde TPM 1.2-beveiligingschip; Oog voor veiligheidsslot (slot moet apart worden aangeschaft); Aanmelding met uw Google gebruikersgegevens

Voeding

45-Watt Smart netadapter9
3-cels 37-Wh Long Life lithium-ion
Tot 9 uur en 15 minuten (modellen met 2 GB geheugen, 16 GB opslag, HD-scherm)8

Afmetingen

34,4 x 24 x 1,78 cm

Gewicht

Vanaf 1,71 kg
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd

Garantie

1 jaar garantie (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op de primaire batterij
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP USB Smart Card-lezer

Geef uw notebook of tablet een extra beveiligingslaag met de HP USB Smart Card-lezer die na aansluiting via USB
inloggen eenvoudiger maakt en ongeoorloofde toegang tot data op uw notebook of uw private netwerk blokkeert.

Bestelnr.: F6V67AA

HP Comfort Grip draadloze
muis

De HP draadloze muis met prettige grip heeft een batterijlevensduur van 30 maanden en een opvallend, modern
ontwerp dat naadloos aansluit bij HP business notebooks.

HP Essential tas met
bovensluiting

De HP Essential tas met bovensluiting is een lichte en robuuste notebookdraagtas met een high-density foaminterieur
om uw notebook (tot 39,62 cm/15,6 inch diagonaal) onderweg binnen en buiten kantoor te beschermen.

HP 65-Watt Smart
netadapter

Voorzie de notebook op gecontroleerde wijze van elektriciteit. HP's nieuwe 65-watt Smart AC-adapter reguleert de
stroomtoevoer en beschermt tegen stroompieken, vermindert spanning op de kabels en heeft een speciale dongel ter
ondersteuning van nieuwe en eerdere HP modellen – ideaal als vervanging van uw notebookadapter of als
reserve-adapter.

Bestelnr.: H2L63AA

Bestelnr.: H2W17AA

Bestelnr.: H6Y89AA

HP 3 jaar, volgende werkdag
onsite service, alleen voor
notebook

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: UQ992E
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Messaging, voetnoten
1 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Een 64-bits computersysteem is vereist. Prestaties en klokfrequentie zijn mede

afhankelijk van de applicatieworkload en uw hardware- en softwareconfiguraties. Intels nummering is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
2 Wordt als optie verkocht.
3 Het proefabonnement op Google Drive is gebonden aan het device, is niet overdraagbaar en moet binnen 60 dagen na aankoop worden geactiveerd. Als u het apparaat retourneert, vervalt de extra opslagruimte. Chrome OS 23 of later is vereist om van dit
aanbod gebruik te maken. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen. Ga voor meer informatie over restitutie, verlenging, annulering en de vervaltermijn van de opslag naar de website van Google:
https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=e.
4 Batterijlevensduur zal worden getest door HP met de Google Chrome OS power LoadTest. De levensduur van de batterij varieert en de maximumcapaciteit neemt mettertijd en door herhaald gebruik af. Kijk op
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing voor testgegevens.

Technische specificaties disclaimers
1 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Een 64-bits computersysteem is vereist. Prestaties en klokfrequentie zijn mede

afhankelijk van de applicatieworkload en uw hardware- en softwareconfiguraties. Intels nummering is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
2 Voor harde schijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. 5,1 GB van het eMMC is gereserveerd/gealloceerd voor het OS en OS-partities.
3 Deze aanbieding is gekoppeld aan het apparaat en is niet overdraagbaar. Bij retournering van het apparaat vervalt de extra opslagruimte. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen. Meer informatie over restitutie, vernieuwing, annulering en de
vervaltermijn van de opslag is beschikbaar op de website van Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Voor 802.11 zijn een wireless access point en een internetaansluiting vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties. Indien de definitieve specificaties
verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de notebook met andere 802.11ac WLAN-apparaten.
5 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
6 Full HD scherm wordt alleen ondersteund met Celeron N2940-processor en 4 GB geheugen.
8 Tests uitgevoerd door HP met Google Chrome OS power_LoadTest. De levensduur van de batterij varieert en de maximumcapaciteit neemt mettertijd en door herhaald gebruik af. Kijk op http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing voor
testgegevens.
9 De Chromebook start op binnen 10 seconden.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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