Φύλλο δεδομένων

HP Chromebook 13 G1
Ξεχωριστή σχεδίαση και παραγωγικότητα Chrome™
Ο εκπληκτικής σχεδίασης και
εντυπωσιακά λεπτός και ελαφρύς HP
Chromebook 13 επαγγελματικών
προδιαγραφών προσφέρει στους
επαγγελματίες μια απλή, ασφαλή και
εύχρηστη εμπειρία χρήσης με βάση το
cloud. Σχεδιασμένη για συνεργασία,
αυτή η ευέλικτη συσκευή διαθέτει
πλήθος βοηθητικού εξοπλισμού που
βελτιώνει την παραγωγικότητα.
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Επαγγελματικό στυλ

● Με εξαιρετικά λεπτό και ανθεκτικό πλαίσιο από βουρτσισμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο, αυτός ο άψογης σχεδίασης
Chromebook™ χαρίζει ένα ιδιαίτερο στυλ στους επαγγελματίες που μετακινούνται συνεχώς.

Ενσωματωμένη ασφάλεια για συσκευές, εφαρμογές και δεδομένα

● Η ασφάλεια Chrome™ προστατεύει τις συσκευές, τις εφαρμογές και τα δεδομένα με πολυεπίπεδη προστασία, διαρκείς
αυτόματες ενημερώσεις, προστασία από ιούς, φίλτρα, κρυπτογράφηση και ασφαλή εκκίνηση.

Εικόνα και ήχος κορυφαίας κατηγορίας

● Συνεργαστείτε άνετα με μια οθόνη QHD+ ή εξωτερικές οθόνες 4K1 που προβάλλουν τις εικόνες, το κείμενο και τα βίντεο με
εντυπωσιακή καθαρότητα. Ο πανίσχυρος ήχος B&O PLAY βελτιώνει την ποιότητα του ήχου από τα ηχεία που εκπέμπουν προς
τα πάνω.

Ήρθε ο σταθμός σύνδεσης Chromebook™

● Συνδέστε έως δύο οθόνες Full HD, φορτίστε το τηλέφωνο ή το tablet σας, συνδεθείτε σε ένα ενσύρματο δίκτυο και συνδέστε
άλλες συσκευές μέσω USB, με τον προαιρετικό σταθμό επιτραπέζιας σύνδεσης HP Elite USB-C1 για τον HP Chromebook 13.

Χαρακτηριστικά

● Εξασφαλίστε ισχυρή επεξεργασία και μεγάλη διάρκεια μπαταρίας με τους επεξεργαστές Intel® Core™ M 6ης γενιάς.2
● Η γρήγορη φόρτιση μέσω της θύρας USB-C™, το οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο και ο εκτεταμένος χώρος αποθήκευσης
διευκολύνουν τους επαγγελματίες που μετακινούνται συχνά.
● Διατηρήστε το χώρο εργασίας σας ήσυχο όσο αυτός ενός αναγνωστηρίου και χωρίς σκόνη, χάρη στη σχεδίαση που δεν έχει
ανεμιστήρα.
● Η μεγάλη διάρκεια της μπαταρίας3 παρέχει άπλετο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων για χρήση εφαρμογών παραγωγικότητας,
ροή δεδομένων και συνεργασία.
● Απαλλαγείτε από το άγχος χάρη στο ασφαλές και χαμηλών αναγκών συντήρησης Chrome OS™, που παρέχει πολυεπίπεδη
προστασία, διαρκείς αυτόματες ενημερώσεις, προστασία από ιούς, φίλτρα, κρυπτογράφηση και ασφαλή εκκίνηση.
Διαχειριστείτε πολλές συσκευές Chromebook™ με την κονσόλα διαχείρισης Chrome.
● Επιλέξτε τη διαμόρφωση με το σωστό επεξεργαστή, μνήμη, αποθήκευση και τύπο οθόνης για την εργασία σας.
● Ο HP Chromebook 13 είναι συμβατός με διάφορα εταιρικά εργαλεία εικονικής επιφάνειας εργασίας και VPN υψηλής απόδοσης.1
● Ο βοηθητικός εξοπλισμός της HP σας βοηθάει να εργάζεστε γρήγορα εντός και εκτός γραφείου. Ο σταθμός επιτραπέζιας
σύνδεσης USB-C Elite1 προσφέρει την παραγωγικότητα μιας επιτραπέζιας λύσης, ενώ η συσκευή αναπαραγωγής θυρών USB
συνδέεται στις οθόνες και περιφερειακές συσκευές με ένα μόνο καλώδιο.1
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Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα

Chrome OS™

Οικογένεια επεξεργαστή1

Επεξεργαστής Intel® Core™ m5, επεξεργαστής Intel® Core™ m3, επεξεργαστής Intel® Pentium®

Διαθέσιμοι επεξεργαστές1

Intel® Core™ m5-6Y57 με γραφικά Intel HD 515 (1,1 GHz, έως 2,8 GHz με την τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες), Intel® Core™ m3-6Y30 με γραφικά Intel
HD 515 (900 MHz, έως 2,2 GHz με την τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες), Intel® Pentium® 4405Y με γραφικά Intel HD 515 (1,5 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2
πυρήνες)

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη

Έως 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1.866 MT/s. Υποστήριξη ενός/δύο καναλιών, μνήμη ενσωματωμένη στο σύστημα.

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

Έως 32 GB eMMC 5.02

Οθόνη

QHD+ UWVA WLED eDP BrightView 33,8 cm (13,3") (3.200 x 1.800)

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένο: Γραφικά Intel® HD 515
(Υποστηρίζει έξοδο εικόνας 4K μέσω της θύρας DisplayPort™ ή HDMI με προαιρετικό καλώδιο προσαρμογέα εικόνας USB Type-C™.)

Ήχος

Ήχος B&O PLAY, δύο ηχεία

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi και Bluetooth® 4.23,4

Υποδοχές επέκτασης

1 συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων πολλών μορφών
(Υποστηρίζει SD, SDHC, SDXC έως UHS-I.)

Θύρες και υποδοχές

2 θύρες γρήγορης φόρτισης USB Type-C™ 3.1 Gen 1, 1 θύρα USB-A 3.1 Gen 1, 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου
(Υποστηρίζουν παροχή ισχύος, βίντεο, δεδομένα έως 5 Gbps, έξοδος οθόνης 4K με προαιρετικό προσαρμογέα HDMI ή DisplayPort, φόρτιση 45 W. Κάθε θύρα USB Type-C™
παρέχει ισχύ στο Chromebook μεμονωμένα και όχι με τη χρήση και των δύο.)

Συσκευή εισόδου

Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους, τύπου island, μαύρου χρώματος, με ειδική υφή
Touchpad με δυνατότητα κινήσεων πολλαπλής αφής. Τα πατήματα είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή

Webcam

Κάμερα HP TrueVision HD

Διαθέσιμο λογισμικό

Προεπιλεγμένες εφαρμογές Chrome OS™

Διαχείριση ασφάλειας

Ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 1.2, είσοδος με τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού σας Google

Τροφοδοσία Ισχύος

Τροφοδοτικό AC USB Type-C™ 45 W ίσιου τύπου
Πολυμερών ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 45 Wh
Μοντέλα με μπαταρία 3 στοιχείων 45 WHr, μνήμη 4 GB, χώρο αποθήκευσης 32 GB και οθόνη FHD: έως 11 ώρες και 30 λεπτά6

Διαστάσεις

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

Βάρος

Ξεκινά από 1,29 kg
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο5

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (διατίθενται προαιρετικά υπηρεσίες Care Pack που πωλούνται ξεχωριστά). Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Σακίδιο HP Slim

Το σακίδιο HP Slim Ultrabook Backpack αποτελεί μια κομψή, ανθεκτική τσάντα ταχυδρόμου μικρού μεγέθους,
σχεδιασμένη για το Ultrabook™.1 Το μαύρο ύφασμα με διαγώνιο μοτίβο τονισμένο με γκρι καρό συνδυάζει εμφάνιση
και λειτουργικότητα για να προστατεύει τον εξοπλισμό σας και να σας προσφέρει εκλεπτυσμένη εμφάνιση.

Αριθμός προϊόντος: F3W16AA

Ασύρματο πληκτρολόγιο και
ποντίκι 2,4 GHz HP

Εργαστείτε πιο έξυπνα με το φορητό υπολογιστή, το tablet ή τον all-in-one προσθέτοντας το πληκτρολόγιο και το
ποντίκι 2,4 GHz της ΗΡ για γρήγορη και εύκολη καταχώρηση δεδομένων, περιήγηση στο web και κύλιση.

Μεγάφωνο UC HP

Μετατρέψτε οποιοδήποτε δωμάτιο σε εικονικό κέντρο διάσκεψης1, στο γραφείο ή εν κινήσει, με το Μεγάφωνο UC HP,
ένα φορητό μεγάφωνο για τη συσκευή σας με Windows, Android™ ή iOS.

Αριθμός προϊόντος: G1K29AA

Αριθμός προϊόντος: K7V16AA

Ποντίκι Bluetooth HP
UltraThin

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας με στυλ με το εξαιρετικά λεπτό και κομψό ασύρματο ποντίκι Bluetooth® HP
Ultrathin.

Σταθμός σύνδεσης USB-C HP
Elite

Φορτίστε τη συσκευή σας, προβάλετε περιεχόμενο σε δύο οθόνες, αξιοποιήστε μια ποικιλία βοηθητικού εξοπλισμού
και απολαύστε την εμπειρία χρήσης ενός επιτραπέζιου υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα και μόνο καλώδιο για να
συνδεθείτε στο σταθμό σύνδεσης HP Elite USB-C™.

Αριθμός προϊόντος: L9V78AA

Αριθμός προϊόντος: T3V74AA

Υπηρεσία HP για 3 έτη με
επιτόπια απόκριση την
επόμενη εργάσιμη για
φορητό υπολογιστή

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για
3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: UQ992E
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.

2 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του

ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
3 Εκκρεμεί η δοκιμή της μπαταρίας, η οποία θα εκτελεστεί από την HP χρησιμοποιώντας το Google Chrome OS power LoadTest. Η διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει και η μέγιστη χωρητικότητά της μειώνεται φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Για τις
λεπτομέρειες της δοκιμής, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του

ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
2 Για τους σκληρούς δίσκους, 1 GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. 5,1 GB του eMMC χρησιμοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα και τα διαμερίσματά του.
3 Απαιτείται ασύρματο σημείο πρόσβασης και υπηρεσία Internet (δεν περιλαμβάνεται). Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
4 Οι προδιαγραφές του 802.11ac WLAN δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εάν οι τελικές προδιαγραφές διαφέρουν από τις προσχεδιασμένες, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα του φορητού υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές 802.11ac WLAN.
5 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα
σε αλογόνο.
6 Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε από την HP με χρήση του Google Chrome OS power_LoadTest. Η διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει και η μέγιστη χωρητικότητά της μειώνεται φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Για τις λεπτομέρειες της δοκιμής, ανατρέξτε
στη διεύθυνση http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/notebooks
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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