Specifikace

Počítač HP Chromebook 13 G1
Osobitý design a produktivita Chrome™
Funkčně nabitý, designově dokonalý,
úžasně tenký a lehký počítač HP
Chromebook 13 poskytuje
profesionálům jednoduchost,
zabezpečení a snadnou správu
cloudového výpočetního prostředí.
Tento svižný pomocník byl navržen
pro spolupráci s kolegy a lze k němu
připojit celou řadu příslušenství
zvyšujících produktivitu.
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Stylový výkon

● S ultra tenkým a odolným šasi z broušeného eloxovaného hliníku je tento designově dokonalý počítač Chromebook™ připraven
poskytovat sofistikovanou podporu profesionálům pracujícím v terénu.

Integrované zabezpečení pro zařízení, aplikace a data

● Zabezpečení Chrome™ chrání zařízení, aplikace a data pomocí vícevrstvé ochrany, průběžných automatických aktualizací,
antivirové ochrany, sandboxingu, šifrování a ověřeného spouštění.

Prvotřídní obraz a zvuk

● Spolupracujte s kolegy na přehledném displeji s rozlišením QHD+ nebo na externích monitorech s rozlišením 4K1, které zobrazují
obrázky, texty a videa s neuvěřitelnou čistotou. Výkonný zvuk od B&O PLAY zvyšuje kvalitu zvuku vycházejícího z reproduktorů
nasměrovaných dopředu.

Dokovací stanice pro Chromebook™ je zde

● Volitelná dokovací stanice HP Elite USB-C1 pro HP Chromebook 13 umožňuje připojit až dva monitory Full HD, nabíjet telefon
nebo tablet a připojit se ke kabelové síti a dalším USB zařízením.

Funkce
●
●
●
●
●
●
●
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Získejte vysoký výpočetní výkon a dlouhou životnost baterie s procesory Intel® Core™ M 6. generace.2
Rychlé nabíjení přes port USB-C™, podsvícená klávesnice a rozšířené místní úložiště usnadňují život na cestách.
Díky konstrukci bez ventilátoru budete mít na pracovišti ticho jako v knihovně a budete chráněni před hromaděním prachu.
Baterie s dlouhou životností3 znamená spoustu času k používání produktivních aplikací, streamování obsahu a spolupráci s
kolegy.
Buďte v klidu se zabezpečeným a prakticky bezúdržbovým systémem Chrome OS™, který chrání zařízení, aplikace a data pomocí
vícevrstvé ochrany, průběžných automatických aktualizací, antivirové ochrany, sandboxingu, šifrování a ověřeného spouštění.
Spravujte své počítače Chromebook™ pomocí konzoly pro správu Chrome.
Vyberte si konfiguraci se správným procesorem, pamětí, úložištěm a typem displeje – přesně pro vaši práci.
HP Chromebook 13 je kompatibilní s několika vysoce výkonnými podnikovými systémy virtuálních stolních počítačů a nástroji
VPN.1
Příslušenství HP vám pomůže pracovat produktivně v kanceláři i na cestách. Naše dokovací stanice Elite USB-C1 vás posune od
mobilní všestrannosti k produktivitě stolního počítače a náš replikátor portů USB připojíte k monitorům a periferním zařízením
pomocí jediného kabelu.1
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Počítač HP Chromebook 13 G1
Tabulka s technickými údaji

Dostupný operační systém

Systém Chrome OS™

Rodina procesorů1

Procesor Intel® Core™ m5; Procesor Intel® Core™ m3; Procesor Intel® Pentium®

Dostupné procesory1

Procesor Intel® Core™ m5-6Y57 s grafickou kartou Intel HD 515 (1,1 GHz, max. 2,8 GHz s technologií Intel Turbo Boost, 4 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor Intel® Core™ m3-6Y30
s grafickou kartou Intel HD 515 (900 MHz, max. 2,2 GHz s technologií Intel Turbo Boost, 4 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor Intel® Pentium® 4405U s grafickou kartou Intel HD 515
(1,5 GHz, 2 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Čipová sada integrovaná s procesorem

Maximální paměť

Max. Paměť 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Poznámka ke standardní paměti: Rychlost přenosu dat až 1 866 MT/s. Podporuje jedno-/dvoukanálové integrované systémové paměti.

Interní paměť

Max. 32 GB eMMC 5.02

Monitor

33,8cm (13,3") displej QHD+ (3 200 x 1 800) UWVA WLED eDP BrightView

Dostupná grafika

Integrováno: Grafická karta Intel® HD 515
(Podporuje obrazový výstup 4K přes port DisplayPort™ nebo HDMI s volitelným kabelem video adaptéru USB Type-C™.)

Zvuk

Zvuk z dílny B&O PLAY; Dva reproduktory

Bezdrátové technologie

Kombinovaný bezdrátový dvoupásmový adaptér Intel® 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi a Bluetooth® 4.23,4

Rozšiřující sloty

1 víceformátová čtečka digitálních karet
(Podporuje karty SD, SDHC, SDXC až UHS-I.)

Porty a konektory

2 nabíjecí porty USB Type-C™ 3.1 Gen 1; 1 port USB-A 3.1 Gen 1; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
(Podpora napájení, obrazových přenosů, datových přenosů až 5 Gbps, monitorů 4K s volitelným adaptérem HDMI nebo DisplayPort, nabíjení 45 W; Každý port USB Type-C™ napájí
počítač Chromebook jednotlivě, ne při současném použití obou portů.)

Vstupní zařízení

Plnohodnotná ostrůvková klávesnice, texturovaná černá, podsvícená
Touchpad s podporou vícedotykových gest Ve výchozím nastavení je aktivováno ovládání klepnutím

Web kamera

Kamera HP TrueVision HD

Dostupný software

Výchozí aplikace systému Chrome OS™

Správa zabezpečení

Vestavěný bezpečnostní čip TPM 1.2; Přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů Google

Napájení

Napájecí adaptér (AC) 45 W USB Type-C™, přímý typ
3článková lithium-iontová polymerová (45 Wh)
3článková, 45 Wh modely s pamětí 4 GB, úložištěm 32 GB, panelem FHD: až 11 hodin a 30 minut6

Rozměry

31,99 x 21,96 x 1,29 cm

Hmotnost

Od 1,29 kg
(Hmotnost je závislá na konfiguraci.)

Ekologické informace

Nízký obsah halogenů5

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®

Záruka

Jednoletá omezená záruka (k dispozici volitelné služby Care Pack, které se prodávají samostatně), jednoletá omezená záruka na primární baterii
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Batoh HP Slim

Batoh HP Slim Ultrabook – stylová, odolná a kompaktní brašna určená pro váš Ultrabook™.1 Černá keprová tkanina
zvýrazněná šedým tartanem představuje spojení praktického tvaru a funkčnosti pro zajištění ochrany vašich zařízení a
vytříbeného vzhledu.

Číslo produktu: F3W16AA

Bezdrátová klávesnice a myš
HP 2,4 GHz

Pracujte chytřeji se svým notebookem, tabletem nebo multifunkčním zařízením – přidejte klávesnici a myš HP 2,4 GHz
pro rychlé a snadné zadávání dat, procházení webových stránek a prohlížení dokumentů.

Hlasitý telefon HP UC

Proměňte libovolnou místnost na virtuální konferenční centrum1, na svém pracovišti nebo na cestách, pomocí
přenosného hlasitého telefonu HP UC, který je určen pro zařízení se systémem Windows, Android™ nebo iOS.

Číslo produktu: G1K29AA

Číslo produktu: K7V16AA

Myš HP UltraThin Bluetooth

Zvyšte svou produktivitu se stylovou, ultratenkou bezdrátovou myší HP Bluetooth®, která je super tenká a velmi
elegantní.

Číslo produktu: L9V78AA

Dokovací stanice HP Elite
USB-C

Nabíjejte zařízení, promítejte obraz na dva monitory, připojte se k řadě příslušenství a pracujte jako na stolním počítači –
to vše připojením jediného kabelu k dokovací stanici HP Elite USB-C™.

3letá služba servisu HP s
odezvou následující pracovní
den v místě instalace pro
notebook

Získejte pro své zařízení tříletou možnost opravy na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti
HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: T3V74AA

Číslo produktu: UQ992E
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Poznámky pod čarou se zprávami
1 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.

2 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a

konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.
3 Testování baterie nebylo dořešeno a bude provedeno společností HP pomocí zátěžového testu operačního systému Google Chrome OS. Životnost baterie se liší a maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Podrobnosti o testování
naleznete na stránce http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Technické specifikace zřeknutí
1 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a

konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.
2 V případě pevných disků: 1 GB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. 5,1 GB na jednotce eMMC je vyhrazeno/přiděleno pro operační systém a jeho oddíly.
3 Je zapotřebí bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu, které je třeba zajistit samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
4 Specifikace pro rozhraní 802.11ac WLAN jsou ve fázi návrhu a nejsou konečné. Pokud se konečné specifikace budou lišit od navrhovaných, může být ovlivněna schopnost notebooku komunikovat s ostatními zařízeními bezdrátové sítě 802.11ac WLAN.
5 Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.
6 Testování bylo provedeno společností HP při použití operačního systému Google Chrome OS. Životnost baterie se liší a maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Podrobnosti o testování naleznete na stránce
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Více informací na
www.hp.eu/notebooks
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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