Folha de Dados

HP Chromebook 14 G4
Traga a cloud para o trabalho
Faça a mudança para uma
infraestrutura baseada na cloud com o
HP Chromebook 14. Começe logo a
trabalhar com os processadores Intel®
Celeron®, um ecrã Full HD IPS
opcional, compatibilidade VDI com
certificação Citrix® e acesso a Google
Apps for Work.
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A potência necessária para enfrentar o seu dia

● Execute apps de forma rápida e eficiente, navegue na web e gira a duração da bateria com os fiáveis processadores Intel®
Celeron®.1 Colabore livremente a partir de praticamente qualquer ângulo com um ecrã Full HD IPS2 e o Google Hangouts2 com
software de supressão de ruído.

Preparado para VDI

● Comece imediatamente a trabalhar com um HP Chromebook que está certificado para Citrix® para que o possa integrar na
perfeição no seu ambiente de trabalho virtual empresarial de alto desempenho.

Capacidade de gestão e manutenção mais fácil

● Respire de alívio com o Chrome OS™ de baixa manutenção, que atualiza automaticamente e tem proteção contra vírus
incorporada.

Mobilidade silenciosa

● Oiça um alfinete a cair com o incrivelmente silencioso HP Chromebook 14 que não provoca distrações, porque a ventoinha foi
eliminada, e é tão compacto e leve que pode trabalhar em praticamente qualquer lugar.

Características

● Utilize as suas apps de produtividade, transmita em sequência e colabore com uma bateria de longa duração que pode durar. 4
● Escolha o Chromebook 14 que se adequa ao seu trabalho. Escolha a partir de configurações que variam consoante o
processador, a memória, o armazenamento e o tipo de ecrã para encontrar o Chromebook 14 certo para o ajudar a responder às
exigências do seu trabalho.
● Personalize o seu Chromebook com as mais recentes apps, ferramentas, extensões e temas, em qualquer altura, através da
Chrome Web Store.2
● Mantenha os seus ficheiros importantes acessíveis através de uma ligação à Internet3 com 100 GB de armazenamento, durante
dois anos, no seu próprio armazenamento Google Drive.3
● Obtenha proteção contra vírus ao nível do sistema operativo e browser.
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HP Chromebook 14 G4
Tabela de especificações

Sistema operativo disponível

Chrome OS™

Família de processadores

Processador Intel® Celeron®

Processadores disponíveis1

Intel® Celeron® N2840 com placa gráfica Intel HD (2,16 GHz, até 2,58 GHz, 1 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Celeron® N2940 com placa gráfica Intel HD (1,83 GHz, até 2,25 GHz, 2
MB de cache, 4 núcleos)

Chipset

Chipset está integrado com o processador

Memória Máxima

Até SDRAM DDR3L-1600 de 4 GB
Nota de memória padrão: Taxas de transferência de até 1600 MT/s. Suporta até 4 GB de memória do sistema máxima incorporada.

Armazenamento interno

16 GB Até 32 GB eMMC2

Serviço em cloud

Google Drive™ de 100 GB (inclui 2 anos de assinatura)3

Ecrã

Ecrã plano HD SVA eDP antirreflexo com retroiluminação WLED de 35,56 cm (14 pol.) (1366 x 768); Ecrã fino FHD UWVA SVA eDP antirreflexo com retroiluminação WLED de 35,56
cm (14 pol.) na diagonal (1920 x 1080)

Placa gráfica disponível

Integrada: Intel® HD Graphics

Áudio

Áudio HD; Dois altifalantes; Tomada combo para auscultadores/microfone; Microfone digital com cancelamento de eco e supressão de ruído

Tecnologias Sem Cabos

Adaptador combo Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac (2x2) WiFi + Bluetooth® 4.0; Combo Intel® Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi e Bluetooth®
4.04

Slots de Expansão

1 leitor de cartões digitais multi-formato
(Suporta micro SD, SDHC, SDXC até UHS-1.)

Portas e Ligações

1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 tomada combo para auscultadores/microfone; 1 conetor de alimentação CA de 4,5 mm
(Cabo HDMI vendido em separado)

Dispositivo de entrada

Teclado de tamanho completo texturado preto tipo ilha
TouchPad com suporte de gestos multitoque. Toques ativados por predefinição

Webcam

Câmara Web HD5

Software disponível

Aplicações predefinidas Chrome OS™

Gestão de Segurança

Chip de segurança incorporada TPM 1.2; Ranhura para cadeado de segurança (o cadeado deve ser adquirido separadamente); Inicie sessão com as suas credenciais Google

Alimentação

Transformador smart de 45 W9
Bateria de iões de lítio de 3 células, 37 Wh
Até 9 horas e 15 minutos (modelos com 2 GB de memória, 16 GB de armazenamento, ecrã HD)8

Dimensões

34,4 x 24 x 1,78 cm

Peso

A partir de 1,71 kg
(O peso varia consoante configuração.)

Ambientais

Baixo halogéneo

Conformidade com standards de
eficiência energética

Com certificação ENERGY STAR®

Garantia

1 ano de garantia limitada (atualizações disponíveis, vendidas separadamente), 1 ano de garantia para a bateria principal
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Leitor de smart card USB HP

Acrescente uma camada adicional de segurança ao seu notebook ou tablet com o leitor de smart card USB HP, que
permite-lhe simplificar os inícios de sessão e impedir o acesso não autorizado a dados no seu dispositivo ou rede privada
com uma única ligação de cabo USB.

Número de produto: F6V67AA

Rato HP Comfort Grip Sem
Fios

O HP Comfort Grip Wireless Mouse apresenta uma bateria com vida útil de 30 meses e um design arrojado e moderno
totalmente integrado com HP Business Notebooks.

Bolsa Transporte HP
Essential

A Mala Top Load HP Essential é uma mala de transporte leve e resistente para portáteis que inclui revestimento de
espuma de alta densidade para proteger o seu portátil (até 39,62 cm (15,6 pol.) na diagonal) enquanto se movimenta
entre reuniões ou dentro e fora do escritório.

Número de produto: H2L63AA

Número de produto: H2W17AA

Adaptador Inteligente de CA,
65 W, HP

Alimente o seu portátil com porções controladas de eletricidade. O novo Adaptador de CA HP Smart de 65 W regula a
potência e neutraliza picos elétricos, foi concebido para reduzir a tensão na cablagem e inclui um dongle especial para
suportar modelos HP atuais e anteriores – perfeito para substituir o adaptador de alimentação do seu portátil ou como
um sobresselente.

Número de produto: H6Y89AA

Serviço HP 3 anos Dia útil
seguinte no local, Apenas
Notebook

Obtenha 3 anos de reparação do seu dispositivo informático no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da
HP, se não for possível solucionar os problemas remotamente.

Número de produto: UQ992E
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Rodapés com mensagens
1 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. É necessário um sistema de

computação de 64 bits. O desempenho e a frequência do relógio irão variar de acordo com a carga de trabalho da aplicação e as suas configurações de hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.
2 Vendido como uma funcionalidade opcional.
3 A oferta de teste do Google Drive tem de ser utilizada durante os primeiros 60 dias após a aquisição; está associada a este dispositivo e não transmissível. Se este dispositivo for devolvido, o armazenamento adicional será revogado. Para usufruir desta oferta
terá de ter instalada a versão Chrome OS 23 ou posterior. Requer ligação à Internet, não incluída. Estão disponíveis informações adicionais sobre reembolsos, renovações, cancelamentos e validade dos planos de armazenamento no website da Google:
https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=e.
4 O teste da bateria está pendente e será realizado pela HP utilizando o Google Chrome OS power_LoadTest. A vida útil da bateria irá variar e a capacidade máxima da mesma irá diminuir naturalmente com a sua utilização e ao longo do tempo. Consulte
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing para obter mais detalhes do teste.

Especificações técnicas renúncias
1 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. É necessário um sistema de

computação de 64 bits. O desempenho e a frequência do relógio irão variar de acordo com a carga de trabalho da aplicação e as suas configurações de hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.
2 Para discos rígidos, GB = mil milhões de bytes. A capacidade formatada real é inferior. 5,1 GB do eMMC são dedicados/atribuídos ao sistema operativo e a partições do sistema operativo.
3 Esta oferta está associada a este dispositivo e não pode ser transferida. Se este dispositivo for devolvido, o armazenamento adicional será revogado. Requer ligação à Internet, não incluída. Estão disponíveis informações adicionais sobre reembolsos, renovações,
cancelamentos e validade dos planos de armazenamento no website da Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 Para 802.11, é necessário um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet, não incluídos. Disponibilidade limitada de pontos públicos de acesso sem fios. As especificações para a WLAN 802.11ac são especificações previstas e não finais. Se as especificações
finais forem diferentes das especificações previstas, isso pode afetar a capacidade de comunicação do notebook com outros dispositivos WLAN 802.11ac.
5 É necessário conteúdo HD para ver imagens HD.
6 O ecrã Full HD é apenas configurável com o processador Celeron N2940 e 4 GB de memória.
7 As fontes de alimentação externa, cabos de energia, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de manutenção obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
8 Testes realizados pela HP utilizando o Google Chrome OS power_LoadTest. A vida útil da bateria irá variar e a capacidade máxima da mesma irá diminuir naturalmente com a sua utilização e ao longo do tempo. Consulte
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing para obter mais detalhes do teste.
9 O Chromebook inicia em 10 segundos.
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