Datasheet

HP Chromebook 13 G1
Opvallend design en Chrome™-productiviteit
De fraai ontworpen, verrassend dunne
en lichte HP Chromebook 13 voor
bedrijven biedt professionals
eenvoudig, veilig en gemakkelijk
cloudgebaseerd computergebruik. Dit
slagvaardige device is gebouwd om
samen te werken en voorzien van een
reeks productieverhogende
accessoires.
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Executivestijl

● Deze met smaak ontworpen HP Chromebook™ met zijn ultradunne, robuuste chassis van geborsteld geanodiseerd aluminium
geeft mobiele professionals een stijlvolle uitstraling.

Ingebouwde beveiliging voor devices, apps en data

● Chrome™ beschermt devices, apps en data met meerlaagse bescherming, continue automatische updates, virusbescherming,
sandboxing, encryptie en opstartverificatie.

Toonaangevende video en audio

● Werk goed samen op een QHD+-scherm of externe 4K-schermen1 waarop foto's, tekst en video verbluffend helder worden
weergegeven. Krachtige audio van B&O PLAY verbetert de geluidskwaliteit van de naar boven gerichte luidsprekers.

Chromebook™-docking is beschikbaar

● Sluit tot twee Full HD-schermen aan, laad uw telefoon of tablet op, maak verbinding met een vast netwerk en sluit andere
USB-apparaten aan met een optioneel HP Elite USB-C dockingstation1 voor de HP Chromebook 13.

Pluspunten

● 6e-generatie Intel® Core™ M-processors zijn uiterst krachtig en zorgen voor een lange batterijlevensduur.2
● De snelle laadfunctie via USB-C™, een backlit-toetsenbord en meer lokale opslag maken het leven van mobiele gebruikers
gemakkelijker.
● Dankzij het ontwerp zonder ventilator is uw werkplek zo stil als een bibliotheek en wordt minder stof aangetrokken.
● Door de lange batterijlevensduur3 kunt u lang werken met uw productiviteitsapps, streamen en samenwerken voordat u weer
moet opladen.
● Werk gemakkelijk op de veilige, onderhoudsarme Chrome OS™ met meerlaagse beveiliging, continue automatische updates,
virusbescherming, sandboxing, encryptie en opstartverificatie. Beheer meerdere Chromebooks™ met de Chrome Management
Console.
● Kies de configuratie met het juiste type processor, geheugen, opslag en scherm voor uw werk.
● De HP Chromebook 13 is compatibel met diverse hoogwaardige virtuele enterprisedesktopomgevingen en VPN-tools.1
● HP accessoires helpen u om op en buiten kantoor sneller te werken. Met ons Elite USB-C dockingstation1 schakelt u van mobiele
flexibiliteit naar desktopproductiviteit en via de USB-poortreplicator kunt u met één kabel schermen of randapparaten
aansluiten.1
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Specificatietabel

Beschikbaar besturingssysteem

Chrome OS™

Processorfamilie1

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

Beschikbare processors1

Intel® Core™ m5-6Y57 met Intel HD Graphics 515 (1,1 GHz, tot 2,8 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ m3-6Y30 met Intel HD Graphics 515
(900 MHz, tot 2,2 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Pentium® 4405Y met Intel HD Graphics 515 (1,5 GHz, 2 MB cache, 2 cores)

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Maximum geheugen

Tot 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 1866 MT/sec. Ondersteuning voor een/tweekanaals, ingebouwd systeemgeheugen.

Interne opslag

Tot 32 GB eMMC 5.02

Scherm

13,3-inch (33,8-cm) diagonaal QHD+ UWVA WLED eDP BrightView (3200 x 1800)

Beschikbare grafische oplossingen Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 515
(Ondersteunt 4K-videouitvoer via DisplayPort™ of HDMI met optionele USB Type-C™ videoadapterkabel.)
Audio

Audio van B&O PLAY; Twee luidsprekers

Draadloze technologie

Intel® dual-band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi en Bluetooth® 4.2 combo3,4

Uitbreidingsslots

1 multi-formaat digitale medialezer
(Ondersteunt SD, SDHC, SDXC tot UHS-I.)

Poorten en connectoren

2 USB Type-C™ 3.1 Gen 1 oplaadpoorten; 1 USB-A 3.1 Gen 1 poort; 1 hoofdtelefoon/microfoon combopoort
(Ondersteunt stroomvoorziening, video, data, tot 5-Gbps data, 4K-schermuitgang met optionele HDMI- of DisplayPort-adapter, 45 Watt opladen; Elk van beide USB
Type-C™-poorten afzonderlijk kan de Chromebook voeden, maar niet beide tegelijk.)

Invoerapparaat

Full-size zwart eilandstijl backlit-toetsenbord met reliëf
Touchpad met multi-touch bewegingsondersteuning. Tikken is standaard ingeschakeld

Webcam

HP TrueVision HD camera

Beschikbare software

Chrome OS™ standaard apps

Beveiligingsbeheer

Ingebouwde TPM 1.2-beveiligingschip; Aanmelding met uw Google gebruikersgegevens

Voeding

45-Watt USB Type-C™ rechte netadapter
3-cels, 45-Wh lithium-ion polymeer
3-cels, 45 Wh-modellen met 4 GB geheugen, 32 GB opslagruimte, FHD-scherm: tot 11 uur en 30 minuten6

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 1,29 kg
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Omgeving

Laag-halogeen5

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd

Garantie

1 jaar garantie (optionele Care Packs worden apart verkocht), 1 jaar garantie op de primaire batterij
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP Slim backpack

Het HP Slim Ultrabook backpack – een compacte, stijlvolle en duurzame tas voor uw Ultrabook™.1 De zwarte stof met
grijze ruitaccenten combineert vorm en functie om uw hardware te beschermen en u een elegante uitstraling te geven.

Bestelnr.: F3W16AA

HP 2,4-GHz draadloos
toetsenbord en muis

Werk slimmer met een notebook, tablet of all-in-one door toevoeging van een 2,4-GHz HP toetsenbord en muis om snel
en gemakkelijk data in te voeren, te navigeren op het web en door documenten te scrollen.

HP UC telefoonluidspreker

Maak op het werk of onderweg van elke ruimte een virtueel conferentiecentrum1 met de HP UC telefoonluidspreker, een
draagbare telefoonluidspreker voor uw Windows-, Android™- of iOS-device.

Bestelnr.: G1K29AA

Bestelnr.: K7V16AA

HP UltraThin Bluetooth-muis

Verhoog de productiviteit in stijl met de HP ultradunne draadloze muis, een superdunne, superelegante Bluetooth®-muis.

HP Elite USB-C
dockingstation

Laad de batterij van uw device op, bekijk content op twee schermen, sluit verschillende accessoires en uw desktop pc aan
via één kabel naar het HP Elite USB-C™ dockingstation.

HP 3 jaar, volgende werkdag
onsite service, alleen voor
notebook

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus.

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Bestelnr.: L9V78AA

Bestelnr.: T3V74AA

Bestelnr.: UQ992E
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Messaging, voetnoten
1 Wordt apart of als optie verkocht.

2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de

applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau.
3 Batterijlevensduur zal worden getest door HP met de Google Chrome OS power LoadTest. De levensduur van de batterij varieert en de maximumcapaciteit neemt mettertijd en door herhaald gebruik af. Kijk op
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing voor testgegevens.

Technische specificaties disclaimers
1 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn per se gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de

applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau.
2 Voor harde schijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. 5,1 GB van het eMMC is gereserveerd/gealloceerd voor het OS en OS-partities.
3 Wireless access point en internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
4 De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties. Indien de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de notebook met andere 802.11ac WLAN-devices.
5 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
6 Tests uitgevoerd door HP met Google Chrome OS power_LoadTest. De levensduur van de batterij varieert en de maximumcapaciteit neemt mettertijd en door herhaald gebruik af. Kijk op http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing voor
testgegevens.

Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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