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HP Chromebook 13 G1
Unikt design og høj produktivitet med Chrome™
Med denne HP Chromebook 13 får du
et smukt, tyndt og let design, som
med de nemme og sikre
cloud-tjenester er perfekt til
erhvervsbrug. Denne alsidige maskine
er designet til at være et
samarbejdsværktøj, og den har en
række tilbehør , som øger
produktiviteten.
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Stil i topklasse

● Denne smukke Chromebook™ kommer i et sofistikeret, slankt og holdbart design med børstet aluminium, perfekt til den
professionelle på farten.

Indbyggede sikkerhedsfunktioner til enheder, apps og data

● Sikkerhed fra Chrome™ beskytter enheder, apps og data med flere beskyttelseslag, kontinuerlige automatiske opdateringer,
virusbeskyttelse, karantæne (sandboxing), kryptering og verificeret opstart.

Branchens ledende video og lyd

● Med en QHD+-skærm eller eksterne 4K-skærme1 er det nemt at samarbejde virtuelt, da både billede, tekst og video vises med
knivskarpe detaljer. Den kraftfulde lyd fra B&O Play forstærker lydkvaliteten fra højtalerne.

Nu er docking mulig til Chromebook™

● Med en valgfri HP Elite USB-C-dockingstation1 til HP Chromebook 13 kan du tilslutte op til to FHD-skærme, oplade en telefon
eller tablet-pc, oprette forbindelse til et kabelforbundet netværk og tilknytte en række USB-enheder.

Fremhævede funktioner
●
●
●
●
●
●
●
●

Med 6. generation af Intel® Core™ M-processorer får du kraftfuld ydeevne og lang batterilevetid.2
Hurtig opladning med USB-C™, et bagbelyst tastatur og udvidet lokal hukommelse gør det nemt at være produktiv på farten.
Da den ikke har nogen blæser, kan du holde din arbejdsplads så lydløs som et bibliotek og samtidigt undgå støv.
Batteriets lange levetid3 gør det muligt at bruge dine produktive apps til streaming og samarbejde i lang til mellem
opladningerne.
Chrome OS™ byder på sikkerhedsfunktioner, som du nemt kan stole på, herunder automatiske opdateringer i flere lag,
virusbeskyttelse, karantæne (sandboxing), kryptering og verificeret start. Med Chrome Management Console kan du administrere
en flåde af Chromebooks™.
Vælg den rigtige konfiguration til dit arbejde, herunder processor, hukommelse, opbevaring og skærmtype.
HP Chromebook 13 er kompatibel med en række professionelle, virtuelle arbejdsmiljøer og VPN-værktøjer.1
Med HP-tilbehør kan du arbejde hurtigt både på kontoret og på farten. Med en Elite USB-C-dockingstation1 får du både mobil
alsidighed og produktiviteten fra en stationær computer, og med USB-portreplikatoren kan du tilslutte skærme og eksterne
enheder med et enkelt kabel.1
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Specifikationstabel

Tilgængelige operativsystemer

Chrome OS™

Processorfamilie1

Intel® Core™ m5-processor; Intel® Core™ m3-processor; Intel® Pentium®-processor

Tilgængelige processorer1

Intel® Core™ m5-6Y57 med Intel HD Graphics 515 (1,1 GHz, op til 2,8 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ m3-6Y30 med Intel HD Graphics
515 (900 MHz, op til 2,2 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Pentium® 4405Y med Intel HD Graphics 515 (1,5 GHz, 2 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er indbygget i processoren

Maksimal hukommelse

Op til 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder på op til 1866 MT/s. Understøttelse af enkelte og dobbelte kanaler, indbygget systemhukommelse.

Internt storage

Op til 32 GB eMMC 5.02

Skærm

BrightView eDP-skærm på 33,8 cm (13,3") med QHD+ UWVA WLED (3200 x 1800)

Tilgængelige grafikkort

Indbygget: Intel® HD Graphics 515
(Understøtter video i 4K via DisplayPort™ eller HDMI med et USB Type-C™-adapterkabel (tilbehør).)

Lyd

Lyd fra B&O PLAY; To højttalere

Trådløse teknologier

Kombination af Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi-forbindelse og Bluetooth® 4.23,4

Udvidelsesstik

1 multiformatlæser til digitale medier
(Understøtter SD, SDHC og SDXC op til UHS-I.)

Porte og stik

2 USB Type-C™ 3.1-opladningsporte, 1. generation; 1 USB-A 3.1-port, 1. generation; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik
(Understøtter strømforsyning, video og dataoverførsel på op til 5 Gbps. Skærm i 4K med valgfrit HDMI eller DisplayPort-adapter. Opladning ved 45 W; Hver USB Type-C™-port
leverer strøm til din Chromebook individuelt, men ikke når de bruges samtidigt.)

Inputenhed

Sort, bagbelyst tastatur i fuld størrelse ("island-style")
Pegefelt, der understøtter stryg og tryk med flere fingre ad gangen. Tryk er aktiveret som standard

Webcam

HP TrueVision HD-kamera

Tilgængelig software

Chrome OS™-standardapplikationer

Sikkerhedsstyring

Integreret TPM 1.2-sikkerhedschip; Log på med dit Google-logon

Strømforsyning

45 W USB Type-C™-strømadapter
3-cellers, 45-Wh Li-ion-polymer
3-cellers batteri på 45 Wh, hukommelse på 4 GB, lagerplads på 32 GB og FHD-skærm: Op til 11 timer og 30 minutter6

Mål

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

Vægt

Fra 1,29 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Miljøansvar

Lav halogen5

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret

Garanti

1 års begrænset garanti (valgfrie Care Packs sælges separat), 1 års begrænset garanti på det primære batteri
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Slim-rygsæk

HP's slanke Ultrabook-rygsæk – en elegant, holdbar og kompakt messenger-taske, der er bygget til Ultrabook™.1 Et sort,
kipret stof, der fremhæves vha. gråt skotskternet stof kombinerer både form og funktioner for at hjælpe med at beskytte
din hardware og give dig et poleret udseende.

Produktnummer: F3W16AA

HP 2,4 GHz trådløst tastatur
og trådløs mus

Arbejd mere intelligent med den bærbare pc, tablet-pc'en eller alt-i-én-enheden ved at tilføje HP's 2,4-GHz-tastatur og
-mus. Dermed får du hurtig og nem dataindtastning, webnavigation og scrolning i dokumenter.

HP UC Speaker Phone

Kan lave ethvert rum om til et virtuelt kongrescenter1, om så du er på kontoret eller på farten, med HP UC Speaker Phone,
en bærbar højttalertelefon til Windows-, Android™- og iOS-enheder.

Produktnummer: G1K29AA

Produktnummer: K7V16AA

Ultratynd HP Bluetooth-mus

Øg produktiviteten med stil med HP Ultrathin Wireless Mouse, en supertynd og superelegant trådløs Bluetooth®-mus.

HP Elite
USB-C-dockingstation

Du kan oplade din enhed, se indhold på to skærme, få adgang til et udvalg af tilbehør og oprette forbindelse til en
stationær pc med én enkelt kabeltilslutning til HP Elite USB-C™-dockingstationen.

HP 3 års service, onsite
næste arbejdsdag, kun
bærbare

Få 3 års service på stedet næste hverdag på din computerenhed udført af en kvalificeret HP-tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: L9V78AA

Produktnummer: T3V74AA

Produktnummer: UQ992E
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Fodnoter
1 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør

2 Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevnen og klokfrekvensen afhænger af belastningen fra programmer samt konfigurationen

af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne.
3Test af batteriet er ikke udført endnu, men vil blive foretaget af HP ved hjælp af Google Chrome OS power LoadTest. Batterilevetiden varierer, og batteriets maksimale kapacitet reduceres med tiden, afhængigt af anvendelsen. Du kan læse mere om testene på
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevnen og klokfrekvensen afhænger af belastningen fra programmer samt konfigurationen

af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne.
2 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. 5,1 GB af eMMC'en er dedikeret/allokeret til operativsystemet samt operativsystemets partitioner.
3 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves og er ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
4 Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endegyldige. Hvis de endelige specifikationer adskiller sig fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre
802.11ac WLAN-enheder.
5 Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lave mængder halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lave mængder halogen.
6 Test udført af HP vha. Google Chrome OS power_LoadTest. Batterilevetiden varierer, og batteriets maksimale kapacitet reduceres med tiden, afhængigt af anvendelsen. Du kan læse mere om testene på
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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