Záznamový list

HP Chromebook 14 G4
Naplno využívajte cloud
Prejdite na cloudovú infraštruktúru s
počítačom HP Chromebook 14.
Ponorte sa do práce s procesormi
Intel® Celeron® , voliteľným panelom
Full HD IPS , kompatibilitou so
štandardom VDI s certifikáciou Citrix®
a prístupom k aplikáciám Google Apps
for Work.
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Energia na celý deň

● Rýchlo a efektívne spúšťajte aplikácie, prehľadávajte web a spravujte výdrž batérie so spoľahlivými procesormi Intel® Celeron®.1
Bez problémov spolupracujte s panelom Full HD IPS2, na ktorý sa môžete pozerať takmer z každého uhla, a s aplikáciou Google
Hangouts2 obsahujúcou softvér na potlačenie šumu.

Podpora VDI

● Ponorte sa okamžite do práce s počítačom HP Chromebook certifikovaným pre riešenia Citrix®, vďaka čomu ho môžete bez
problémov integrovať do svojho vysokovýkonného podnikového prostredia virtuálnych počítačov.

Jednoduchá správa a údržba

● Zbavte sa starostí so systémom Chrome OS™, ktorý vyžaduje minimálnu údržbu, automaticky sa aktualizuje a má vstavanú
antivírusovú ochranu.

Tichá mobilita

● S pozoruhodne tichým počítačom HP Chromebook 14, ktorý neobsahuje ventilátor, vás pri práci nebude nič rušiť. Je tiež
mimoriadne kompaktný a ľahký, takže budete môcť pracovať takmer kdekoľvek.

Funkcie

● Používajte pracovné aplikácie, streamujte a spolupracujte vďaka dlhej výdrži batérie, ktorá vás nezradí.4
● Vyberte si počítač Chromebook 14, ktorý vyhovuje vašej práci. Môžete si vybrať z rôznych konfigurácií, ktoré sa líšia procesorom,
pamäťou, úložným priestorom a typom displeja, a získať ten správny počítač Chromebook 14, ktorý vám pomôže pri plnení
vašich pracovných úloh.
● Prispôsobte si počítač Chromebook pomocou najnovších aplikácií, nástrojov, rozšírení a motívov, ktoré sú neustále dostupné v
službe Chrome Web Store.2
● Získajte prístup k svojim dôležitým súborom prostredníctvom pripojenia na internet3 k vlastnému úložisku Google Drive3 s
kapacitou 100 GB na dva roky.
● Získajte antivírusovú ochranu na úrovni operačného systému a prehľadávača.
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HP Chromebook 14 G4
Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

Chrome OS™

Skupina procesora

Procesor Intel® Celeron®

Dostupné procesory1

Intel® Celeron® N2840 s grafikou Intel HD Graphics (2,16 GHz, max. 2,58 GHz, vyrovnávacia pamäť 1 MB, 2 jadrá); Intel® Celeron® N2940 s grafikou Intel HD Graphics (1,83 GHz,
max. 2,25 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 4 jadrá)

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 4 GB DDR3L-1600 SDRAM
Poznámky k štandardnej pamäte: Prenosová rýchlosť dát až 1 600 MT/s. Podporuje maximálne 4 GB integrovanej systémovej pamäte.

Vnútorná pamäť

16 GB Maximálne 32 GB eMMC2

Služba úložiska cloud

100 GB úložisko Google Drive™ (zahrnuté 2-ročné predplatné)3

Obrazovka

Antireflexný plochý displej SVA eDP s uhlopriečkou 35,56 cm (14"), podsvietením WLED a rozlíšením HD (1 366 x 768); Antireflexný tenký displej SVA eDP s uhlopriečkou 35,56 cm
(14"), podsvietením WLED a rozlíšením FHD UWVA (1 920 x 1 080)

Dostupná grafická karta

Integrovaná: Grafická karta Intel® HD

Zvuk

Zvuk HD; Duálne reproduktory; Kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón; Jeden digitálny mikrofón s potlačením ozveny a šumu

Bezdrôtové technológie

Kombinované dvojpásmové pripojenie Intel® Wireless-AC 7260 802.11ac (2 x 2) Wi-Fi + Bluetooth® 4.0; Kombinované dvojpásmové pripojenie Intel® Wireless-N 7260AN
802.11a/b/g/n (2 x 2) Wi-Fi + Bluetooth® 4.04

Rozširujúce sloty

1x multiformátová čítačka digitálnych médií
(Podporuje karty micro SD, SDHC a SDXC až do triedy UHS-1.)

Porty a konektory

1 port USB 3.0; 2 porty USB 2.0; 1 port HDMI; 1 kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón; 1 napájací konektor 4,5 mm
(Kábel HDMI sa predáva samostatne)

Vstupná jednotka

Chiclet klávesnica plnej veľkosti s čiernou textúrou
Dotyková plocha s podporou viacprstových gest. Dotykové ovládanie aktivované ako predvolené nastavenie.

Webová kamera

Webkamera HD5

Dostupný softvér

Predvolené aplikácie Chrome OS™

Správa zabezpečenia

Čip integrovaného zabezpečenia TPM 1.2; Otvor pre bezpečnostný zámok (zámok je potrebné zakúpiť samostatne); Prihlásenie pomocou prihlasovacích údajov Google

Napájanie

45 W sieťový adaptér Smart9
3-článková lítiovo-iónová batéria s kapacitou 37 Wh
Až 9 hodín 15 minút (modely s 2 GB pamäte, 16 GB úložným priestorom a panelom HD)8

Rozmery

34,4 x 24 x 1,78 cm

Hmotnosť

od 1,71 kg
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Okolitý

Nízky obsah halogenidov

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

certifikácia ENERGY STAR®

Záruka

1-ročná obmedzená záruka (dostupné rozšírenia, predávané osobitne), 1-ročná záruka na primárnu batériu
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
USB čítačka kariet Smart HP

Pridajte vášmu notebooku alebo tabletu extra hladinu zabezpečenia s čítačkou HP USB Smart Card, ktorá vám umožní
zjednodušiť prihlásenia a zabrániť tak neoprávnenému prístupu k dátam na vašom zariadení alebo súkromnej sieti
pomocou jediného pripojenia káblom USB.

Číslo produktu: F6V67AA

Bezdrôtová myš HP Comfort
Grip s pohodlným
uchopením

Bezdrôtová myš HP Comfort Grip s 30-mesačnou výdržou batérie a výrazným, moderným vzhľadom, ktorý sa
jednoducho začleňuje k notebookom rady HP Business.

Puzdro HP Essential Top
Load Case

Taška HP Essential s prístupom zhora je ľahká a odolná taška na prenášanie notebooku, ktorá poskytuje ochranné
čalúnenie penou s vysokou hustotou na ochranu notebooku (s uhlopriečkou až 39,62 cm/15,6") pri presunoch medzi
schôdzami a na cestách mimo kancelárie.

Číslo produktu: H2L63AA

Číslo produktu: H2W17AA

Sieťový adaptér HP Smart
65 W

Kŕmte svoj prenosný počítač s kontrolovanými dávkami elektrickej energie. Nový, 65W sieťový adaptér HP Smart reguluje
napájanie a vyrovnáva elektrické výboje. Je navrhnutý na znižovanie záťaže v kábloch a obsahuje špeciálny kľúč na
podporu súčasných aj predošlých modelov HP – perfektný pre výmenu napájacieho adaptéra vášho prenosného počítača
alebo ako nevyhnutná záloha.

Číslo produktu: H6Y89AA

3-ročná podpora HP u
zákazníka v nasledujúci
pracovný deň (iba na
notebooky)

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov.

Číslo produktu: UQ992E
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Poznámky v krátkych správach
1 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Vyžaduje sa 64-bitový počítačový systém. Výkon a taktovacia

frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
2 Predáva sa ako voliteľná funkcia.
3 Ponuku skúšobnej verzie služby Google Drive je potrebné využiť do 60 dní od dátumu nákupu. Táto ponuka je spojená s týmto zariadením a nedá sa preniesť. V prípade vrátenia zariadenia bude pridaný úložný priestor odobraný. Ak chcete využiť túto ponuku,
musíte používať operačný systém Chrome OS 23 alebo novší. Vyžaduje sa prístup na internet, ktorý nie je súčasťou dodávky. Ďalšie informácie o refundácii, obnovení, zrušení a uplynutí platnosti úložného priestoru nájdete na webovej lokalite spoločnosti Google:
https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=sk.
4 Testovanie batérie ešte nie je dokončené a spoločnosť HP ho bude realizovať použitím testu power_LoadTest systému Google Chrome OS. Výdrž batérie sa líši a maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobnosti o teste nájdete
na stránke http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Vyžaduje sa 64-bitový počítačový systém. Výkon a taktovacia

frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
2 Pri pevných diskoch platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. 5,1 GB na jednotke eMMC je vyhradeného pre operačný systém a jeho oddiely.
3 Ponuka je viazaná na toto zariadenie a je neprenosná. V prípade vrátenia zariadenia bude pridaný úložný priestor odobraný. Vyžaduje sa prístup na internet (nie je súčasťou dodávky). Ďalšie informácie o refundácii, obnovení, zrušení a uplynutí platnosti úložného
priestoru nájdete na webovej lokalite spoločnosti Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=sk
4 Pripojenie 802.11 vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a služby pripojenia na internet, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Parametre pre bezdrôtovú sieť 802.11ac WLAN sú len orientačné a nie
sú konečné. Ak sa budú konečné parametre odlišovať od orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť prenosného počítača komunikovať s inými zariadeniami v bezdrôtovej sieti 802.11ac.
5 Na zobrazenie obrázkov v rozlíšení HD je potrebný obsah v rozlíšení HD.
6 Panel s rozlíšením Full HD možno nakonfigurovať len s procesorom Celeron N2940 a 4 GB pamäte.
7 Externé napájacie zdroje, káble a periférne zariadenia nemajú nízky obsah halogenidov. Náhradné diely dodané po nákupe nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov.
8 Testovanie vykonala spoločnosť HP pomocou testu power_LoadTest pre operačný systém Google Chrome OS. Výdrž batérie sa líši a maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobnosti o teste nájdete na stránke
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.
9 Počítač Chromebook sa spúšťa do 10 sekúnd.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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