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HP Chromebook 14 G4
Ta skyen med på jobb
Du kan gjøre overgangen til en
skybasert infrastruktur med HP
Chromebook 14. Få jobben gjort med
Intel® Celeron®-prosessorer, et
valgfritt Full-HD IPS-panel,
Citrix®-sertifisert VDI-kompatibilitet og
tilgang til Google-apper for arbeid.
1
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Jobb effektivt hele dagen

● Start apper raskt og effektivt, surf på nettet og styr batteriets levetid med pålitelige Intel® Celeron®-prosessorer.1 samarbeid fritt
fra nesten en hvilken som helst vinkel med et Full-HD IPS-panel2 og Google Hangouts2 med programvare for støyreduksjon.

VDI-klar

● Kom i gang med arbeidet med en HP Chromebook som er sertifisert for Citrix® , slik at du kan integrere den sømløst med det
høytytende virtuelle enterprise-skrivebordsmiljøet.

Administrasjon og vedlikehold gjort enkelt

● Få pusterom med Chrome OS ™, som krever lite vedlikehold, oppdateres automatisk og har innebygd virusbeskyttelse.

Stille mobilitet

● Du kan høre en knappenål falle med den bemerkelsesverdig stille HP Chromebook 14, som ikke distraherer fordi den ikke har
noen vifte, i tillegg til at den er så kompakt og lett at du kan jobbe nesten hvor som helst.

Med

● Bruk produktivitetsapper, strøm og samarbeid med en lang batteritid som varer.4
● Velg den Chromebook 14 som passer ditt arbeid. Velg mellom konfigurasjoner som varierer etter prosessor, minne, lagring og
skjermtype for å finne den rette Chromebook 14 som kan hjelpe deg med å oppfylle kravene til arbeidet.
● Tilpass din Chromebook, med de nyeste appene, verktøyene, tilleggene og temaene, når som helst, i Chrome Web Store.2
● Hold viktige filer tilgjengelige via en Internett-tilkobling3 med 100 GB lagringsplass i to år, på din egen Google Disk-konto.3
● Få virusbeskyttelse på operativsystem- og nettlesernivå.
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Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Chrome OS™

Prosessorfamilie

Intel® Celeron®-prosessor

Tilgjengelige prosessorer1

Intel® Celeron® N2840 med Intel HD Graphics (2,16 GHz, opptil 2,58 GHz, 1 MB cache, 2 kjerner); Intel® Celeron® N2940 med Intel HD Graphics (1,83 GHz, opptil 2,25 GHz, 2 MB
cache, 4 kjerner)

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

Inntil 4 GB DDR3L-1600 SDRAM
Merknad om standardminne: Overføringshastigheter på opptil 1600 MT/s. Støtter opptil 4 GB maksimalt innebygd systemminne.

Internminne

16 GB Inntil 32 GB eMMC2

Skytjeneste

100 GB Google Drive™ (2-årig abonnement inkludert)3

Skjerm

HD SVA eDP WLED-bakbelyst flatskjerm med antirefleks, på 35,56 cm (14" diagonalt) (1366 x 768); Smal FHD SVA eDP WLED UWVA-skjerm med antirefleks på 35,56 cm (14"
diagonalt) (1920 x 1080)

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics

Lyd

HD-lyd; To høyttalere; Kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; Én digital mikrofon med ekkokansellering og støyreduksjon

Trådløsteknologi

Kombinert Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac (2 x 2) WiFi og Bluetooth® 4.0-adapter; Kombinert Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2 x 2) WiFi og
Bluetooth® 4.04

Utvidelsesspor

1 digital medieleser for flere formater
(Støtter mikro-SD, SDHC, SDXC opptil UHS-1.)

Porter og kontakter

1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 4,5 mm AC strømkontakt
(HDMI-kabel selges separat)

Inndataenhet

Teksturert svart "island-style"-tastatur i full størrelse
TouchPad med flerberøringsbevegelser aktivert. Tapp aktivert som standard

Webcam

HD-webkamera5

Tilgjengelig programvare

Chrome OS™ standardapper

Sikkerhetsadministrasjon

TPM 1.2 innebygd sikkerhetsbrikke; Spor for sikkerhetslås (lås må kjøpes separat); Logg på med påloggingsinformasjonen din fra Google

Strøm

45 W Smart strømadapter9
3-cellers, 37 Wt litiumionbatteri med lang levetid
Opptil 9 timer og 15 minutter (modeller med 2 GB minne, 16 GB lagringsplass, HD-skjerm)8

Mål

34,4 x 24 x 1,78 cm

Vekt

Startvekt: 1,71 kg
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert

Garanti

1 års begrenset garanti (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP USB-smartkortleser

Føy et ekstra sikkerhetsnivå til din bærbare PC eller nettbrett med HP USB-smartkortleseren, som forenkler pålogging og
hindrer uautorisert tilgang til data på enheten eller i det private nettverket med en enkelt USB-kabeltilkobling.

Produktnummer: F6V67AA

HP trådløs mus med
komfortgrep

HP trådløs mus med komfortgrep har 30-måneders batteridriftstid og en tydelig, moderne design som integreres
sømløst med HP bærbare kontor-PCer.

HP Essential veske med
toppåpning

HP Essential veske med toppåpning er en lett og holdbar bæreveske for bærbare PC-er, og har polstring i skumplast med
høy tetthet for å beskytte den bærbare PC-en (opptil 39,62 cm / 15,6 tommer diagonalt) på reise mellom møter eller til
og fra kontoret.

Produktnummer: H2L63AA

Produktnummer: H2W17AA

HP 65 W Smart
vekselstrømsadapter

Mat den bærbare PCen med kontrollert strømforsyning. HPs nye 65 W smart LS-adapter regulerer strøm og forskyver
elektriske spenningstopper, det er designet for å redusere kabelbelastning og inkluderer en spesiell dongel som støtter
nåværende og tidligere HP-modeller – En perfekt utbytteadapter til den bærbare PCen eller en reserve.

Produktnummer: H6Y89AA

HP 3 år på stedet neste
virkedag for bærbare PCer

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: UQ992E
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Fotnoter
1 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne dra fordel av denne teknologien. 64-biters databehandlingssystem kreves. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av

programarbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse.
2 Solgt som valgfri funksjon.
3 Prøvetilbudet på Google Disk må brukes innen de første 60 dagene etter kjøpet, gjelder kun for denne enheten og kan ikke overføres. Den ekstra lagringsplassen mistes hvis enheten returneres. For å benytte deg av dette tilbudet må du bruke Chrome OS 23 eller
nyere. Internett-tilgang er nødvendig, men ikke inkludert. Mer informasjon om lagringsabonnement, refusjoner, fornyelser, avbestillinger og utløp er tilgjengelig på Googles nettsted: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=e.
4 Batteritesting er forestående og vil bli utført av HP ved bruk av Google Chrome OS power LoadTest. Batteritiden kan variere, og den maksimale batterikapasiteten vil reduseres over tid og med bruk. Se
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing for informasjon om testen.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne dra fordel av denne teknologien. 64-biters databehandlingssystem kreves. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av

programarbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse.
2 For harddisker, GB = 1 milliard bytes. Faktisk formatert kapasitet er mindre. 5,1 GB av eMMC er dedikert/tildelt til operativsystemer og operativsystemdeler.
3 Dette tilbudet er knyttet til denne enheten og kan ikke overføres. Hvis denne enheten returneres, vil den ekstra lagringsplassen trekkes tilbake. Internett-tilgang er påkrevd, men ikke inkludert. Mer informasjon om lagringsabonnement, refusjoner, fornyelser,
avbestillinger og utløp er tilgjengelig på Google-nettstedet: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 For 802.11 kreves trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste og det er ikke inkludert. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og er ikke endelige. Hvis de endelige
spesifikasjonene er forskjellig fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter.
5 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
6 Full-HD-skjerm kan kun konfigureres med Celeron N2940 prosessor og 4 GB minne.
8 Testing utført av HP med Google Chrome OS power_LoadTest. Batteritiden kan variere, og den maksimale batterikapasiteten vil reduseres over tid og med bruk. Se http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing for informasjon om testen.
9 Chromebook starter opp på 10 sekunder.
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