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HP Chromebook 13 G1
Særpreget design og Chrome™-produktivitet
Den forretningsklare, vakkert
designede, utrolig tynne og lette HP
Chromebook 13 gir profesjonelle
brukere en enkel, sikker og enkelt
administrert skybasert opplevelse.
Denne smidig arbeideren er bygd for
samarbeid, og har en rekke tilbehør
for å forbedre produktiviteten.
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Lederstil

● Den ulastelig designede Chromebook™ har en ultratynn og robust børstet eloksert aluminiumschassis, og gir et raffinert inntrykk
for den mobile profesjonelle.

Innebygd sikkerhet for enheter, apper og data

● Chrome™-sikkerhet beskytter enheter, programmer og data med flerlagsbeskyttelse, kontinuerlig automatiske oppdateringer,
virusbeskyttelse, sandboxing, kryptering og verifisert oppstart.

Kategoriledende video og lyd

● Samarbeid tydelig med en QHD+-skjerm eller eksterne 4K-skjermer1 som presenterer bilder, tekst og video med imponerende
klarhet. Kraftig lyd fra B&O PLAY forbedrer lydkvaliteten på topphøyttalerne.

Chromebook™-dokking er her

● Koble til opptil to Full-HD-skjermer, lad telefonen eller nettbrettet, få tilgang til et kablet nettverk og koble til andre USB-klare
enheter med en ekstra HP Elite USB-C-dokkingstasjon1 for HP Chromebook 13.

Med

Få kraftig databehandling og flere timers batteritid med 6. generasjon Intel® Core™-M-prosessorer.2
Rask USB-C™-lading, bakbelyst tastatur og utvidet lokal lagringsplass gjør livet enkelt for veifarende.
Hold arbeidsplassen så stille som et bibliotek og beskytt mot støvoppbygging med en vifteløs design.
Lang batteritid3 gir deg massevis av tid til å bruke produktivitetsapper, strømme og samarbeide mellom hver lading.
Pust lett med den sikre og lite vedlikeholdskrevende Chrome OS™, med flerlags kontinuerlige automatiske oppdateringer,
virusbeskyttelse, sandboxing, kryptering og bekreftet oppstart. Administrer flere Chromebooks™ med
Chrome-administrasjonskonsoll.
● Velg konfigurasjonen med riktig prosessor, minne, lagring og type skjerm for arbeid.
● HP Chromebook 13 er kompatibel med flere høyytelses virtuelle skrivebordsmiljøer for arbeidsplasser og VPN-verktøy.1
● HP-tilbehør hjelper deg å arbeide raskt på og utenfor kontoret. Vår Elite USB-C-dokkingstasjon1 tar deg fra mobil allsidighet til
stasjonær produktivitet og vår USB-portreplikator kobles til skjermer og eksterne enheter med én kabel.1
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Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Chrome OS™

Prosessorfamilie1

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

Tilgjengelige prosessorer1

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

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

Inntil 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Merknad om standardminne: Overføringshastighet opptil 1866 MT/s. Støtter enkel/dobbel kanal, innebygd systemminne.

Internminne

Inntil 32 GB eMMC 5.02

Skjerm

33,8 cm (13,3") diagonalt QHD+ UWVA eWLED 1.2 WLED BrightView (3200 x 1800)

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics 515
(Støtter 4K-videoutgang via DisplayPort™ eller HDMI med valgfri USB Type-C™-videoadapterkabel.)

Lyd

Lyd fra B&O PLAY; To høyttalere

Trådløsteknologi

Kombinert Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Kombinert trådløst og Bluetooth® 4.03,4

Utvidelsesspor

1 digital medieleser for flere formater
(Støtter SD, SDHC, SDXC opptil UHS-I.)

Porter og kontakter

2 USB Type-C™ 3.1 Gen 1-ladeporter; 1 USB-A 3.1 Gen 1-port; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt
(Støtt strømlevering, video, data. opptil 5 Gbps data, 4K-skjermutgang med ekstra HDMI- eller DisplayPort-adapter, 45 W lading; Hver USB type-C™-port sørger for strøm til
Chromebook hver for seg, ikke når du bruker begge samtidig.)

Inndataenhet

Teksturert svart bakbelyst "island-style"-tastatur i full størrelse
TouchPad med flerberøringsbevegelser aktivert. Tapp aktivert som standard

Webcam

HP TrueVision HD-kamera

Tilgjengelig programvare

Chrome OS™ standardapper

Sikkerhetsadministrasjon

TPM 1.2 innebygd sikkerhetsbrikke; Logg på med påloggingsinformasjonen din fra Google

Strøm

45 W USB Type-C™ rett type AC-adapter
3-cellers, 45 Wt Litiumionpolymer
Modeller med 3 celler, 45 Wh, 4 GB minne, 32 GB lagringsplass og FHD-skjerm: opptil 11 timer og 30 minutter6

Mål

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

Vekt

Starter på 1,29 kg
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Miljømessig

Lavhalogen5

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert

Garanti

1 års begrenset garanti (valgfrie Care Packs tilgjengelig, selges separat), 1 års begrenset garanti på primærbatteri
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Slim Backpack

HP tynn Ultrabook-ryggsekk – en stilig, slitesterk og kompakt budveske som er bygd for Ultrabook™. Svart twill-stoff
med innslag av grå ruter kombinerer form og funksjon å beskytte maskinvaren og gi deg et polert utseende.

Produktnummer: F3W16AA

HP 2,4 GHz trådløst tastatur
og mus

Arbeid smartere med den bærbare PCen, nettbrettet eller alt-i-ett-enheten ved å legge til HP 2,4 GHz tastatur og mus for
å få rask og enkel datainnskriving, Internett-navigering og dokumentrulling.

HP UC Høyttalertelefon

Gjør alle rom til virtuelle videokonferanserom1 på kontoret eller på farten med HP UC høyttalertelefon, en bærbar
høyttalertelefon for Windows-, Android™- eller iOS-enhet.

Produktnummer: G1K29AA

Produktnummer: K7V16AA

HP UltraThin Bluetooth-mus

Øk produktiviteten med stil ved hjelp av HP Ultrathin Wireless Mouse, en supertynn, superstilig Bluetooth®-mus.

HP Elite USB-C
dokkingstasjon

Lad enheten, vis innhold på to skjermer, få tilgang til en rekke tilbehør, koble til en stasjonær PC med en enkelt
kabeltilkobling til HP Elite USB-C ™ dokkingstasjon.

HP 3 år på stedet neste
virkedag for bærbare PCer

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt.

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: L9V78AA

Produktnummer: T3V74AA

Produktnummer: UQ992E
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Fotnoter
1 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.

2 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan benytte seg av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer avhengig av programmets arbeidsbelastning og

konfigurasjonen til maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse.
3 Batteritesting er forestående og vil bli utført av HP ved bruk av Google Chrome OS power LoadTest. Batteritiden kan variere, og den maksimale batterikapasiteten vil reduseres over tid og med bruk. Se
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing for informasjon om testen.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan benytte seg av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer avhengig av programmets arbeidsbelastning og

konfigurasjonen til maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse.
2 For harddisker, GB = 1 milliard bytes. Faktisk formatert kapasitet er mindre. 5,1 GB av eMMC er dedikert/tildelt til operativsystemer og operativsystemdeler.
3 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er påkrevd, og er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
4 Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner, og er ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellige fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter.
5 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.
6 Testing utført av HP med Google Chrome OS power_LoadTest. Batteritiden kan variere, og den maksimale batterikapasiteten vil reduseres over tid og med bruk. Se http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing for informasjon om testen.

Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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