Taulukot

HP Chromebook 13 G1
Erottuva muotoilu ja Chrome™-tuottavuusominaisuudet
Tyylikäs, hämmästyttävän ohut ja
kevyt yrityskäyttöön suunniteltu HP
Chromebook 13 tarjoaa
ammattilaisille yksinkertaisen,
turvallisen ja helposti hallittavan
pilvipohjaisen käyttökokemuksen.
Tähän ketterään, yhteistyötä varten
suunniteltuun kannettavaan liittyy
koko joukko tuottavuutta parantavia
lisävarusteita .
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Johtajatason tyyliä

● Tässä moitteettomasti suunnitellussa Chromebook™ -kannettavassa on harjatusta, anodisoidusta alumiinista valmistettu
erittäin ohut ja kestävä kotelo, ja sen avulla liikkuvat ammattilaiset voivat antaa hienostuneen vaikutelman.

Kiinteä suojaus laitteille, sovelluksille ja tiedoille

● Chrome™-tietoturvaominaisuudet suojaavat laitteita, sovelluksia ja tietoja monikerroksisella suojauksella, jatkuvilla,
automaattisilla päivityksillä, virustorjuntaominaisuuksilla, hiekkalaatikkotekniikalla, salauksella ja vahvistetulla käynnistyksellä.

Luokkansa johtava videokuva ja ääni

● Voit tehdä sujuvaa yhteistyötä QHD+-tarkkuuksisella näytöllä tai ulkoisilla 4K-näytöillä1, jotka näyttävät kuvat, tekstin ja
videokuvan hämmästyttävän tarkasti. Huippulaadukkaat B&O PLAY -kaiuttimet takaavat ensiluokkaisen äänenlaadun.

Chromebook™-telakointiasema on täällä

● Voit liittää jopa kaksi täysteräväpiirtoista näyttöä, ladata puhelimen tai tabletin, käyttää verkkoa johdon kautta ja yhdistää muita
USB-yhteensopivia laitteita HP Chromebook 13 -kannettavan valinnaisen HP Elite USB-C -telakointiaseman1 kautta.

Ominaisuudet

● Kuudennen sukupolven Intel® Core™ M -suorittimet tarjoavat laskentatehoa ja kuluttavat akkua vaatimattomasti.2
● Nopea lataaminen USB-C™-portin kautta, taustavalaistu näppäimistö ja entistä laajempi paikallinen tallennustila helpottavat
paljon liikkuvan käyttäjän elämää.
● Tuulettimeton järjestelmä toimii hiirenhiljaa ja auttaa ehkäisemään pölyn kerääntymistä laitteeseen.
● Pitkäkestoisen akun3 ansiosta sinulla on runsaasti aikaa käyttää tuottavuussovelluksia, suoratoistaa mediaa ja tehdä yhteistyötä
latausten välillä.
● Turvallinen ja helppokäyttöinen Chrome™-käyttöjärjestelmä takaa mielenrauhan. Se suojaa laitetta monikerroksisilla, jatkuvilla,
automaattisilla päivityksillä, virustorjuntaominaisuuksilla, hiekkalaatikkotekniikalla, salauksella ja vahvistetulla käynnistyksellä.
Chrome-hallintakonsolin avulla voit hallita useita Chromebook™-laitteita samanaikaisesti.
● Valitse kokoonpano, joka tarjoaa työhösi sopivimman suorittimen, muistin, tallennuksen ja näytön.
● HP Chromebook 13 on yhteensopiva useiden huipputehokkaiden virtuaalisten yritystyöpöytäympäristöjen ja VPN-työkalujen
kanssa.1
● HP:n varusteiden avulla työskentelet nopeasti niin toimistolla kuin matkoillakin. Elite USB-C -telakointiasema1 lisää mobiililaitteen
monipuolisuuteen pöytätietokoneen tuottavuuden, ja USB-porttitoistin tarjoaa yhden kaapelin yhteyden näyttöihin ja
oheislaitteisiin.1
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Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä Chrome OS™
Prosessorituoteperhe1

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

Saatavilla olevat suorittimet1

Intel® Core™ m5-6Y57 (1,1 GHz, jopa 2,8 GHz Intel Turbo Boost -tekniikalla, 4 Mt:n välimuisti, 2 ydintä) ja Intel HD 515 -näytönohjain; Intel® Core™ m3-6Y30 ja Intel HD 515
-näytönohjain (900 MHz, jopa 2,2 GHz Intel Turbo Boost -tekniikalla, 4 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Pentium® 4405Y -suoritin (1,5 GHz, 2 Mt:n välimuisti, 2 ydintä) ja Intel HD 515
-näytönohjain

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muistin enimmäismäärä

Enintään 8 Gt:n LPDDR3-1866 SDRAM
Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus jopa 1 866 Mt/s. Yksöis- tai kaksoiskanavan tuki, sisäinen järjestelmämuisti.

Sisäinen tallennustila

Enintään 32 Gt eMMC 5.02

Näyttö

Lävistäjältään 33,8 cm:n (13,3 tuuman) QHD+ UWVA WLED eDP BrightView -näyttö (3 200 × 1 800)

Saatavilla olevat näytönohjaimet

Integroitu: Intel® HD 515 -näytönohjain
(Tukee 4K-näyttölähtöä DisplayPort™- tai HDMI-portin kautta valinnaisen USB Type-C™ -näyttösovitinjohdon avulla.)

Ääni

B&O PLAY -ääni; kaksi kaiutinta

Langattomat tekniikat

Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä3,4

Laajennuspaikat

1 digitaalinen, useita tallennusmuotoja tukeva muistikortinlukija
(Tuki seuraaville: SD, SDHC ja SDXC (enintään UHS-I).)

Portit ja liittimet

2 USB 3.1 -latausporttia (Type-C™, 1. sukupolvi); USB-A 3.1 -portti (1. sukupolvi); kuuloke–mikrofoni-yhdistelmäliitäntä
(Tuki seuraaville: virta, video, tiedot (jopa 5 Gb/s), 4K-näyttölähtö HDMI- tai DisplayPort-sovittimen avulla, 45 W:n lataus; Kukin USB Type-C™ -portti tarjoaa Chromebookille virtaa
erikseen, ei samanaikaisesti.)

Syöttölaite

Täysikokoinen, pintakuvioitu ja taustavalaistu musta näppäimistö, jossa erotellut näppäimet
monikosketusta tukeva kosketuslevy. Napautustunnistus käytössä oletuksena

Web-kamera

HP TrueVision -teräväpiirtokamera

Saatavilla olevat ohjelmistot

Chrome OS™ -oletussovellukset

Suojauksen hallinta

Sisäinen TPM 1.2 -turvasiru; Kirjautuminen Google-käyttäjätunnuksilla

Virtalaitteet

45 watin suora USB Type-C™ -verkkosovitin
Kolmikennoinen 45 Wh:n litiumpolymeeriakku
Kolmikennoiset, 45 Wh:n mallit, joissa on 4 Gt:n muisti, 32 Gt:n tallennustila ja täyteräväpiirtopaneeli: enintään 11 tuntia 30 minuuttia6

Mitat

31,99×21,96×1,29 cm

Paino

1,29 kg:sta alkaen
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Ympäristö

Vähähalogeeninen5

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu (valinnaiset Care Pack -palvelut myydään erikseen), yhden vuoden rajoitettu takuu laitteen akulle.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Slim -selkäreppu

HP Slim Ultrabook Backpack – tyylikäs, kestävä ja pienikokoinen messenger-laukku, joka on suunniteltu
Ultrabook™-kannettavalle.1 Tyylikkyyden ja toiminnallisuuden yhdistävä musta harmaaruutuinen tvillikangas suojaa
laitteesi ja täydentää ulkoasusi.

Tuotenumero: F3W16AA

HP:n langaton näppäimistö
ja hiiri, 2,4 GHz

Työskentele fiksummin kannettavallasi, taulutietokoneellasi tai monitoimikoneellasi lisäämällä HP 2.4 GH -näppäimistö ja
-hiiri, jotka mahdollistavat nopean tietojen syötön, verkkonavigoinnin ja asiakirjojen selaamisen.

HP:n UC-kaiutinpuhelin

Muunna mikä tahansa tila toimistossa tai tien päällä virtuaaliseksi konferenssikeskukseksi1 HP UC -kaiutinpuhelimen
avulla, joka on kannettava kaiutinpuhelin Windows-, Android™- tai iOS-laitteisiin.

Tuotenumero: G1K29AA

Tuotenumero: K7V16AA

HP:n erittäin ohut
Bluetooth-hiiri

Tehosta tuottavuuttasi tyylikkäästi HP:n huippuohuella langattomalla hiirellä, joka on erittäin ohut ja erittäin
virtaviivainen Bluetooth®-hiiri.

HP Elite USB-C
-telakointiasema

Lataa laitteesi, näytä sisältöä kahdella näytöllä, käytä erilaisia lisävarusteita ja muodosta yhteys pöytäkoneen
käyttökokemukseen yhdellä johdolla HP Elite USB-C™ -telakointiasemaan.

HP:n 3 v. seur. arkipvänä
as.paikalla tapahtuva
palvelu, vain kannettavat

Kolmen vuoden palvelu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi tiloissasi
seuraavana arkipäivänä.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: L9V78AA

Tuotenumero: T3V74AA

Tuotenumero: UQ992E
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Viestin alaviitteet
1 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.

2 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työnkulkujen ja laitteisto- ja

ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
3 Akun testaus on käynnissä, ja sen suorittaa HP käyttämällä Google Chrome OS:n power LoadTest -testiä. Akun käyttöaika vaihtelee ja enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja testeistä osoitteesta
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työnkulkujen ja laitteisto- ja

ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
2 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. eMMC-muistista 5,1 gigatavua on varattu/omistettu käyttöjärjestelmälle ja käyttöjärjestelmän osioille.
3 Langaton tukiasema ja Internet-yhteys ovat pakollisia eivätkä ne sisälly toimitukseen. Julkisten liityntäpisteiden saatavuus on rajoitettu.
4 Langattoman 802.11ac-WLAN-verkon tekniset tiedot ovat luonnosvaiheessa, eivät lopullisia. Lopullisten teknisten tietojen poikkeaminen luonnostiedoista voi vaikuttaa kannettavan kykyyn olla yhteydessä muiden 802.11ac WLAN -laitteiden kanssa.
5 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
6 HP suoritti testit käyttämällä seuraavaa työkalua: Google Chrome OS power_LoadTest. Akun käyttöaika vaihtelee ja enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja testeistä osoitteesta
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.
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