Veri sayfası

HP Chromebook 14 G4
Bulutu iş başında görün
HP Chromebook 14 ile bulut tabanlı bir
altyapıya geçiş yapabilirsiniz. Intel®
Celeron® işlemciler, isteğe bağlı Full
HD IPS panel, Citrix® sertifikalı VDI
uyumluluğu ve Google Apps for Work
erişimi sayesinde zaman
kaybetmeden işe koyulabilirsiniz.
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Gün boyu güçlü kalın

● Güvenilir Intel® Celeron® işlemcilerle1 uygulamaları hızla ve verimli bir şekilde başlatabilir, web'de gezinebilir ve pil ömrünü
yönetebilirsiniz. Gürültü giderme yazılımına sahip Full HD IPS panel2 ve Google Hangouts2 sayesinde her açıdan istediğiniz gibi
işbirliği yapabilirsiniz.

VDI'ya hazır

● Citrix® için sertifikalı HP Chromebook bilgisayarı, yüksek performanslı kurumsal sanal masaüstü ortamınıza sorunsuz bir şekilde
tümleştirerek zaman kaybetmeden çalışmaya başlayabilirsiniz.

Kolay yönetilebilirlik ve bakım

● Otomatik olarak güncellenen, dahili virüs koruma özelliği bulunan ve az bakım gerektiren Chrome OS™ ile rahat bir nefes
alabilirsiniz.

Sessizce taşıyın

● Fanı bulunmadığı için dikkat dağıtmayacak şekilde inanılmaz sessiz çalışan HP Chromebook 14 ile çevrenizdeki en hafif sesi bile
duyarsınız, ayrıca küçük boyutu ve hafifliği sayesinde her yerde çalışabilirsiniz.

Özellikler

● Uzun süre dayanan pil ömrüyle4 üretkenlik uygulamalarınızı kullanabilir, akışla aktarabilir ve işbirliği yapabilirsiniz.
● İşinize uygun Chromebook 14 bilgisayarı seçin. İşinizin gerektirdiklerini yerine getirmek üzere Chromebook 14 bilgisayarı bulmak
için doğru işlemci, bellek ve ekran türüne göre sunulan farklı yapılandırmalar arasından dilediğinizi seçebilirsiniz.
● Chromebook bilgisayarınızı istediğiniz zaman Chrome Web Mağazası'nda sunulan en yeni uygulama, araç, uzantı ve temalarla
özelleştirebilirsiniz.2
● İki yıl boyunca, 100 GB'lık depolama alanı sunan kendi Google Drive Depolama Alanınız3 ile önemli dosyalarınıza internet
bağlantısı3 üzerinden erişme şansını elde edebilirsiniz.
● İşletim sistemi üzerinde ve tarayıcı düzeyinde virüs korumasına sahip olabilirsiniz.
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HP Chromebook 14 G4
Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Chrome OS™

İşlemci ailesi

Intel® Celeron® işlemci

Kullanılabilir İşlemciler1

Intel® Celeron® N2840 ile Intel HD Grafik Kartı (2,16 GHz, 2,58 GHz'e kadar, 1 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Celeron® N2940 ile Intel HD Grafik Kartı (1,83 GHz, 2,25 GHz'e kadar, 2
MB önbellek, 4 çekirdekli)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 4 GB DDR3L-1600 SDRAM
Standart bellek notu: En fazla 1600 MT/s aktarım hızları. En fazla 4 GB dahili sistem belleğini destekler.

Dahili depolama

16 GB En fazla 32 GB eMMC2

Bulut hizmetleri

100 GB Google Drive™ (2 yıllık abonelik ürüne dahildir)3

Ekran

35,56 cm (14") diyagonal HD SVA eDP yansımasız düz arkadan aydınlatmalı WLED (1366 x 768); 35,56 cm (14") diyagonal FHD SVA eDP yansımasız ince WLED UWVA (1920 x 1080)

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Graphics

Ses

HD ses; Çift hoparlör: Birleşik kulaklık/mikrofon jakı; Yankı önleme ve gürültü giderme özelliğine sahip tekli dijital mikrofon

Kablosuz Teknolojileri

Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac (2x2) WiFi + Bluetooth® 4.0 Birleşik Adaptörü; Intel® Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi ve Bluetooth® 4.0
Birleşimi4

Genişletme Yuvaları

1 çok biçimli dijital ortam okuyucu
(Micro SD, SDHC, UHS-1 SDXC kartlarını destekler.)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 birleşik kulaklık/mikrofon jakı; 1 4,5 mm AC güç konektörü
(HDMI kablosu ayrı satılır)

Giriş cihazı

Tam boyutlu, siyah ada tarzı klavye
Çoklu dokunma hareketlerini destekleyen dokunmatik yüzey Dokunma varsayılan olarak etkinleştirilmiştir

Web kamerası

HD web kamerası5

Kullanılabilir Yazılımlar

Chrome OS™ varsayılan uygulamaları

Güvenlik Yönetimi

TPM 1.2 Katıştırılmış Güvenlik Yongası; Güvenlik kilidi yuvası (kilit ayrı satın alınmalıdır); Google kimlik bilgilerinizle oturum açın

Güç

45 W Akıllı AC adaptörü9
3 hücreli, 37 Wh Uzun Ömürlü Lityum İyon
9 saat 15 dakikaya kadar (2 GB bellek, 16 GB depolama alanı ve HD panele sahip modeller)8

Boyutlar

34,4 x 24 x 1,78 cm

Ağırlık

En düşük ağırlık 1,71 kg
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı

Garanti

1 yıllık sınırlı garanti (yükseltme seçenekleri mevcuttur, ayrıca satılır), birincil pil için 1 yıllık garanti
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP USB Akıllı Kart
Okuyucusu

Oturum açmayı basitleştirmenize ve aygıtınızdaki veya özel ağınızdaki verilere yetkisiz erişimi tek bir USB kablo
bağlantısıyla önlemenize olanak tanıyan HP USB Akıllı Kart Okuyucusu ile, dizüstü bilgisayarınıza veya tabletinize fazladan
bir güvenlik katmanı ekleyin.

Ürün numarası: F6V67AA

HP Rahat Tutuşlu Kablosuz
Fare

HP Comfort Grip Wireless Mouse, 30 aylık pil ömrüne ve HP İş Amaçlı Dizüstü Bilgisayarlar ile sorunsuz bütünleşen şık,
modern bir tasarıma sahiptir.

HP Essential Üstten Açılır
Çanta

HP Essential Üstten Açılır Çanta, toplantılar arasında dolaşırken veya ofis içinde ya da dışında dizüstü bilgisayarınızı (en
fazla 15,6 inç diyagonal) korumaya yönelik yüksek yoğunlukta köpük dolgu içeren hafif ve dayanıklı bir dizüstü bilgisayar
taşıma çantasıdır.

Ürün numarası: H2L63AA

Ürün numarası: H2W17AA

HP 65W Akıllı AC Adaptörü

Dizüstü bilgisayarınızı kontrollü elektrikle besleyin. HP'nin yeni 65W Akıllı AC Adaptörü gücü ve voltaj yükselmelerini
düzenler, kablodaki gerilimi azaltmak için tasarlanmıştır ve dizüstü bilgisayarınızın güç adaptörünü yenilemek için veya
yedek olarak kullanabileceğiniz yeni ve eski HP modellerini destekleyen özel bir donanım kilidi içerir.

Ürün numarası: H6Y89AA

HP 3 yıllık Sonraki iş günü
Yerinde Dizüstü Bilgisayar
Hizmeti

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.

Ürün numarası: UQ992E
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HP Chromebook 14 G4
Mesaj Altbilgileri
1 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. 64 bit bilgi işlem sistemi gereklidir. Performans ve saat frekansı uygulama iş

yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterecektir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
2 İsteğe bağlı özellik olarak satılır.
3 Google Drive deneme teklifi ürün satın alındıktan sonraki 60 gün içinde kullanılmalıdır, bu aygıtla ilişkilidir ve devredilemez. Bu aygıt iade edilirse, ek depolama alanı iptal edilir. Bu teklifi değerlendirmek için Chrome OS 23 veya daha yeni bir sürümünü kullanmanız
gerekir. İnternet erişimi gerekir ve ürüne dahil değildir. Depolama planı para iadesi, yenileme, iptal ve süre sonu konuları hakkında daha fazla bilgi Google web sitesinde bulunabilir: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=e.
4 Pil testleri beklenmektedir ve HP tarafından Google Chrome OS power LoadTest kullanılarak yapılacaktır. Pil ömrü değişiklik gösterir ve maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Testle ilgili ayrıntılar için bkz.
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. 64 bit bilgi işlem sistemi gereklidir. Performans ve saat frekansı uygulama iş

yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterecektir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
2 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. eMMC'nin 5,1 GB'lık kısmı işletim sistemi ve işletim sistemi bölümlerine atanmıştır/ayrılmıştır.
3 Bu teklif, aygıt için sunulmamaktadır ve devredilemez. Bu aygıt iade edilirse, ek depolama alanı iptal edilir. İnternet erişimi gereklidir ve ürüne dahil değildir. Depolama planı geri ödeme, yenileme, iptal ve süre sonu konuları hakkında ek bilgiler Google web sitesinde
yer almaktadır: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
4 802.11 için kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir, ancak bunlar ürüne dahil değildir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır. 802.11ac WLAN için belirtimler taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai belirtimler, taslak belirtimlerden
farklı olursa, bu durum dizüstü bilgisayarın diğer 802.11ac WLAN aygıtlarıyla iletişim kurma özelliğini etkileyebilir.
5 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.
6 Full HD panel, yalnızca Celeron N2940 işlemci ve 4 GB bellek ile yapılandırılabilir.
8 Testler, HP tarafından Google Chrome OS power_LoadTest kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Pil ömrü değişiklik gösterir ve maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Testle ilgili ayrıntılar için bkz.
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.
9 Chromebook 10 saniye içinde başlar.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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