גיליון נתונים

HP Chromebook 13 G1
עיצוב ייחודי ופרודוקטיביות של ™Chrome
 HP Chromebook 13המוכן לעסקים ,בעל
העיצוב הנפלא ,הדק להפליא וקל המשקל
מספק לאנשי מקצוע חוויה מבוססת-ענן
פשוטה ,מאובטחת ומנוהלת בקלות .מחשב
זה בעל הביצועים הגמישים ,שתוכנן עבור
שיתוף פעולה ,כולל מגוון אביזרים לסיוע
בשיפור הפרודוקטיביות.
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סגנון ברמת מנהלים

● עם מארז אלומיניום דק במיוחד וציפוי אנודייז מוברש ועמיד Chromebook™ ,בעל העיצוב המושלם מספק רושם מתוחכם עבור אנשי המקצוע
הניידים.

אבטחה מובנית עבור התקנים ,אפליקציות ונתונים

● אבטחת ™ Chromeמגנה על התקנים ,אפליקציות ונתונים באמצעות הגנה מרובת שכבות ,עדכונים אוטומטיים רציפים ,הגנה מפני וירוסים ,ארגז
חול ,הצפנה ואתחול מאומת.

וידאו ושמע המובילים מסוגם

● שתף פעולה באופן ברור עם מסך  QHD+או צגי  4Kחיצוניים שמציגים תמונות ,טקסט ווידאו בבהירות מדהימה .שמע רב עוצמה של B&O PLAY
משפר את איכות הצליל של הרמקולים הקדמיים המובילים.

עגינת ™ Chromebookכבר כאן

● חבר עד שני צגי  ,Full HDטען את הטלפון או מחשב הלוח שלך ,קבל גישה לרשת קווית וחבר התקנים אחרים המותאמים ל ,USB-באמצעות תחנת
עגינה  1HP Elite USB-Cאופציונלית עבור .HP Chromebook 13

כולל
●
●
●
●
●
●
●
●

קבל עיבוד רב-עוצמה ושעות של חיי סוללה עם מעבדי ™ Intel® Coreמדור שישי.
טעינת ™ USB-Cמהירה ,מקלדת עם אור אחורי ואחסון מקומי מורחב הופכים את החיים לקלים עבור הנוסעים המתמידים.
שמור על סביבת העבודה שלך שקטה כמו ספרייה והגן מפני הצטברות אבק הודות לעיצוב ללא מאוורר.
חיי סוללה ארוכים 3מספקים לך שפע של זמן כדי להשתמש באפליקציות הפרודוקטיביות שלך ,להזרים ולשתף פעולה בין הטעינות.
מעתה תוכל לנשום לרווחה עם מערכת ההפעלה ™ Chrome OSהמאובטחת שמצריכה תחזוקה מועטה ,עם ריבוי שכבות ,עדכונים אוטומטיים רציפים,
הגנה מפני וירוסים ,ארגז חול ,הצפנה ואתחול מאומת .נהל צי של מחשבי ™ Chromebookבאמצעות מסוף ניהול .Chrome
בחר את התצורה בעלת המעבד ,הזיכרון ,האחסון וסוג הצג אשר מתאימים לסגנון העבודה שלך.
 HP Chromebook 13תואם למספר סביבות ארגוניות בעלות ביצועים גבוהים של שולחן עבודה וירטואלי ,וכן לכלי 1.VPN
אביזרי  HPמסייעים לך לעבוד במהירות בתוך המשרד ומחוצה לו .תחנת העגינה  1Elite USB-Cמאפשרת לך לעבור מרב-תכליתיות ניידת
לפרודוקטיביות של שולחן עבודה ,ומשכפל יציאות ה USB-שלנו מתחבר לצגים ולציוד היקפי באמצעות כבל אחד בלבד1.
2

גיליון נתונים

HP Chromebook 13 G1
טבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

™Chrome OS

מעבדים זמינים1

מעבד  Intel® Core™ m5-6Y57עם כרטיס גרפי  ,1.1 GHz) Intel HD 515עד  2.8 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ m3-6Y30עם כרטיס גרפי Intel
 ,900 MHz) HD 515עד  2.2 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  4405Yעם כרטיס גרפי  ,1.5 GHz) Intel HD 515מטמון של  2 ,2 MBליבות(

משפחת מעבדים1

מעבד  ;Intel® Core™ m5מעבד  ;Intel® Core™ m3מעבד ®Intel® Pentium

ערכת שבבים

מערך שבבים משולב במעבד

אחסון פנימי

עד 32 GB eMMC 5.02

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 515
)תומך בפלט וידאו של  4Kדרך ™ DisplayPortאו  HDMIעם כבל מתאם וידאו מסוג ™ USB Type-Cאופציונלי(.

זיכרון מרבי

תצוגה

שמע

עד זיכרון 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד  1,866מיליון העברות לשנייה .תמיכה בערוץ יחיד/כפול ,זיכרון מערכת על-גבי הלוח.
צג  QHD+ UWVA WLED eDP BrightViewבגודל  33.8ס"מ ) 13.3אינץ'( באלכסון );(1,800 x 3,200

שמע של  ;B&O PLAYרמקולים כפולים

טכנולוגיות אלחוט

 Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFiוBluetooth® 4.2-

יציאות ומחברים

 2יציאות טעינה  USB Type-C™ 3.1מדור  ;1יציאת  USB-A 3.1מדור  ;1שקע משולב לאוזניות/מיקרופון
)תומך באספקת מתח ,וידאו ,נתונים .עד  5Gbpsשל קצב העברת נתונים ,יציאת צג  4Kעם מתאם  HDMIאו  DisplayPortאופציונלי 45 ,ואט לטעינה; כל יציאת ™ USB Type-Cמספקת מתח לChromebook-
בנפרד ,אך לא בעת שימוש בשתיהן יחד(.

מצלמת אינטרנט

מצלמת HP TrueVision HD

ניהול אבטחה

שבב אבטחה משובצת  ;TPM 1.2היכנס עם פרטי האימות של Google

חריצי הרחבה

התקן קלט

תוכנות זמינות
מתח

ממדים

משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים במגוון תבניות
)תומך ב SDXC ,SDHC ,SD-עד (.UHS-I

משולב3,4

מקלדת בגודל מלא ,מחוספסת ,עם ריווח גדול בין המקשים ,בצבע שחור ,בעלת תאורה אחורית
לוח מגע עם מחוות  Multi-Touchמופעלות .הקשות מופעלת כברירת מחדל

האפליקציות של ™ Chrome OSהמוגדרות כברירת מחדל

מתאם זרם ™ USB Type-Cמסוג ישיר בעל מתח של  45ואט
סוללת פולימר ליתיום יון 3 ,תאים45 Wh ,
דגמי  3תאים 45 Wh ,עם זיכרון של  ,4 GBאחסון של  ,32 GBמסך  :FHDעד  11שעות ו 30-דקות6

 1.29 x 21.96 x 31.99ס"מ

משקל התחלתי של  1.29ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

דל

בהלוגן5

מאושר ENERGY STAR® 5.0

אחריות מוגבלת למשך שנה )חבילות  Care Packאופציונליות זמינות לרכישה בנפרד( ,אחריות מוגבלת למשך שנה על הסוללה הראשית
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HP Chromebook 13 G1
אביזרים ושירותים )לא כלול(
תיק גב עבור HP Slim

תיק הגב ל—HP Slim Ultrabook-תיק נשיאה מסוגנן ,עמיד וקומפקטי זה תוכנן עבור מחשב ה Ultrabook™ -שלך .אריג בד שחור מודגש
בדוגמת משבצות אפורות משלב צורה ופונקציונליות כדי לסייע להגן על החומרה שלך ולספק לך מראה אופנתי.
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מספר מוצרF3W16AA :

מקלדת ועכבר אלחוטיים 2.4
 GHzשל HP

עבוד בצורה חכמה יותר עם המחשב הנייד ,מחשב הלוח או התקן ה All-in-One-שלך על-ידי הוספת מקלדת ועכבר מסוג  HP 2.4 GHzלהזנת
נתונים ,ניווט באינטרנט וגלילה במסמכים במהירות ובקלות.

רמקול נייד HP UC Speaker
Phone

הפוך כל חדר למרכז ועידה וירטואלי 1במשרד או בדרכים בעזרת  ,HP UC Speaker Phoneרמקול נייד להתקן  Android™ ,Windowsאו iOS
שברשותך.

עכבר דק במיוחד של  HPבחיבור
Bluetooth

הגבר את הפרודוקטיביות באלגנטיות באמצעות העכבר האלחוטי הדק במיוחד של ,HPעכבר ® Bluetoothדק במיוחד ומלוטש במיוחד.

תחנת עגינה HP Elite USB-C

טען את ההתקן ,הצג תוכן על-גבי שני צגים ,גש למגוון אביזרים והתחבר למחשב שולחני באמצעות חיבור כבל יחיד לתחנת העגינה HP Elite
™.USB-C

חבילת שירות של ,HPביום
העבודה הבא ,באתר הלקוח,
עבור מחשבים ניידים בלבד,
למשך  3שנים

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת
לפתרון מרחוק.

מספר מוצרG1K29AA :

מספר מוצרK7V16AA :

מספר מוצרL9V78AA :

מספר מוצרT3V74AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרUQ992E :
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HP Chromebook 13 G1
הערות שוליים להעברת הודעות
 1נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
] Multi-Core [2מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד לביצועים
גבוהים יותר.
 3בדיקת הסוללה ממתינה והיא תבוצע על-ידי  HPבאמצעות  power LoadTestשל  .Google Chrome OSאורך חיי הסוללה ישתנה והקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .לקבלת פרטי הבדיקה ,בקר בכתובת
.http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים
] Multi-Core [1מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד לביצועים
גבוהים יותר.
 2עבור כוננים קשיחים 1 = GB ,מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר 5.1 GB .מתוך ה eMMC-הם ייעודיים/מוקצים למערכת ההפעלה ולמחיצות מערכת ההפעלה.
 3דרושים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט שאינם כלולים .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 4המפרטים עבור רשת  WLANבתקן  802.11acהם מפרטי טיוטה ואינם סופיים .אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיוטה ,הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב הנייד לקיים תקשורת עם התקני  WLANאחרים בתקן .802.11ac
 5ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 6הבדיקה בוצעה על-ידי  HPבאמצעות  power_LoadTestשל  .Google Chrome OSאורך חיי הסוללה ישתנה והקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .לקבלת פרטי הבדיקה ,בקר בכתובת .http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/notebooks
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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