Karta produktu

HP Chromebook 13 G1
Wyjątkowy wygląd i wydajność Chrome™
Idealny dla firmy, pięknie
zaprojektowany, wyjątkowo cienki i
lekki komputer HP Chromebook 13
zapewnia profesjonalistom proste,
bezpieczne i łatwe w zarządzaniu
przetwarzanie w chmurze. Stworzone
z myślą o współpracy, to elastyczne i
wydajne urządzenie oferuje szeroką
gamę akcesoriów pozwalających
zwiększyć produktywność.
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Styl klasy korporacyjnej

● Bardzo cienka i wytrzymała obudowa ze szczotkowanego anodyzowanego aluminium sprawia, że ten starannie zaprojektowany
komputer Chromebook™ zapewnia wyrafinowane wrażenia mobilnym profesjonalistom.

Wbudowane zabezpieczenia dla urządzeń, aplikacji i danych

● Zabezpieczenia komputera Chrome™ chronią urządzenia, aplikacje i dane dzięki wielopoziomowej ochronie, ciągłym
automatycznym aktualizacjom, ochronie przed wirusami, technologii Sandboxing, szyfrowaniu i weryfikacji rozruchu.

Wideo i audio wiodące w tej kategorii

● Bezproblemowa współpraca dzięki ekranowi QHD+ lub zewnętrznym monitorom 4K1, które prezentują obrazy, tekst i wideo z
doskonałą ostrością. Potężny system B&O PLAY poprawia jakość dźwięku z głośników wysokiej mocy.

Dokowanie komputerów Chromebook™

● Możliwość podłączenia maks. dwóch monitorów o rozdzielczości Full HD, ładowanie telefonu lub tabletu, dostęp do sieci
przewodowej oraz podłączanie innych urządzeń USB dzięki opcjonalnej stacji dokowania HP Elite USB-C1 do HP Chromebook 13.

Obejmuje

● Duża moc obliczeniowa, długi czas pracy akumulatora oraz procesory Intel® Core™ M 6. generacji2.
● Szybkie ładowanie USB-C™, podświetlana klawiatura oraz rozszerzona pojemność lokalnej pamięci masowej ułatwiają życie
wszystkim osobom, które często podróżują.
● Wyjątkowo cicha przestrzeń robocza i ochrona przed kurzem dzięki konstrukcji bez wentylatorów.
● Długi czas pracy akumulatora3 zapewnia dużo czasu, aby korzystać z wydajnych aplikacji, transmisji strumieniowej i współpracy
pomiędzy kolejnymi ładowaniami.
● Pewność użytkowania dzięki bezpiecznemu i niewymagającemu czasochłonnej konserwacji systemowi operacyjnemu Chrome
OS™ z wielopoziomową ochroną, ciągłymi automatycznymi aktualizacjami, ochroną przed wirusami, technologią Sandboxing,
szyfrowaniem i weryfikacją rozruchu. Zarządzanie flotą komputerów Chromebooks™ z poziomu konsoli zarządzania Chrome.
● Możliwość wyboru konfiguracji, oferującej procesor, pamięć, pamięć masową i typ monitora odpowiednie do wykonywanej pracy.
● Komputer HP Chromebook 13 jest zgodny z wieloma wydajnymi, korporacyjnymi środowiskami pulpitów wirtualnych i
narzędziami VPN1.
● Akcesoria HP pozwalają na szybką pracę zarówno w biurze, jak i poza nim. Nasza stacja dokowania Elite USB-C1 zapewnia
przejście od mobilnej wszechstronności do wydajności komputera stacjonarnego, a nasz replikator portów USB zapewnia
możliwość podłączenia do monitorów i urządzeń peryferyjnych za pomocą jednego przewodu1.
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Tabela specyfikacji

Dostępny system operacyjny

System operacyjny Chrome OS™

Rodzaj procesora1

Procesor Intel® Core™ m5; Procesor Intel® Core™ m3; Procesor Intel® Pentium®

Dostępne procesory1

Procesor Intel® Core™ m5-6Y57 z kartą graficzną Intel HD Graphics 515 (1,1 GHz, maks. 2,8 GHz z technologią Intel Turbo Boost, 4 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie); Procesor
Intel® Core™ m3-6Y30 z kartą graficzną Intel HD Graphics 515 (900 MHz, maks. 2,2 GHz z technologią Intel Turbo Boost, 4 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie); Procesor Intel®
Pentium® 4405Y z kartą graficzną Intel HD Graphics 515 (1,5 GHz, 2 MB pamięci podręcznej, 2 rdzenie)

Zestaw układów

Układ zintegrowany z procesorem

Maksymalna wielkość pamięci

Maksymalnie 8 GB pamięci LPDDR3-1866 SDRAM
Informacje o standardowej pamięci: Szybkość transmisji danych do 1866 mln transferów/s. Obsługa jednego/dwóch kanałów, wbudowana pamięć systemowa.

Wewnętrzna pamięć masowa

Maksymalnie 32 GB Pamięć eMMC 5.02

Wyświetlacz

Ekran QHD+ UWVA WLED eDP BrightView o przekątnej 33,8 cm (13,3″) (3200 × 1800)

Dostępna karta graficzna

Zintegrowany: Intel® HD Graphics 515
(Obsługuje wyjście wideo 4K przez port DisplayPort™ lub HDMI z opcjonalnym przewodem wideo USB Type-C™.)

Karta dźwiękowa

Dźwięk B&O PLAY; 2 głośniki

Technologie bezprzewodowe

2-zakresowa karta sieci bezprzewodowej Intel® Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2 × 2) WiFi z modułem Bluetooth® 4.23,4

Gniazda rozszerzeń

1 czytnik cyfrowych kart pamięci z obsługą wielu formatów;
(Obsługuje SD, SDHC, SDXC aż do UHS-I.)

Porty i złącza

2 porty USB Type-C™ 3.1 Gen 1 z funkcją ładowania; 1 port USB-A 3.1 Gen 1; 1 wyjście słuchawkowe/mikrofonowe
(Obsługa funkcji zasilania, wideo, danych, maks. przepustowość 5 Gb/s, ekran 4K z opcjonalną przejściówką HDMI lub DisplayPort, ładowanie 45 W; Każdy port USB Type-C™
zapewnia osobne zasilanie komputera Chromebook (nie w przypadku używania obu urządzeń naraz).)

Urządzenie wejściowe

Pełnowymiarowa, teksturowana, podświetlana, czarna klawiatura wyspowa
Płytka dotykowa TouchPad z obsługą gestów wielopunktowych. Obsługa sterownia stukaniem jest domyślnie włączona

Kamera internetowa

Kamera HP TrueVision HD

Dostępne oprogramowanie

Domyślne aplikacje systemu operacyjnego Chrome OS™

Zarządzanie bezpieczeństwem

Wbudowany układ zabezpieczający TPM 1.2; logowanie z wykorzystaniem poświadczeń Google

Zasilanie

Przejściówka typu prostego z USB Type-C™ 45 W na USB
3-ogniwowy, 45 Wh, polimerowy litowo-jonowy
3-ogniwowe modele 45 Wh z 4 GB pamięci, 32 GB pamięci masowej, panelem FHD: maks. 11 godz. 30 min6

Wymiary

31,99 × 21,96 × 1,29 cm

Waga

Od 1,29 kg
(Waga zależy od konfiguracji.)

Ochrona środowiska

Niska zawartość halogenu5

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja (dostępne są sprzedawane oddzielnie opcjonalne pakiety Care Pack), roczna ograniczona gwarancja na akumulator główny
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Plecak HP Slim

Plecak HP Slim Ultrabook – stylowa, trwała i niewielka torba na komputer Ultrabook™.1 Czarna tkanina diagonalna
akcentowana szarymi elementami łączy w sobie formę i funkcjonalność, chroniąc sprzęt i zapewniając elegancki wygląd.

Oznaczenie produktu: F3W16AA

Bezprzewodowa klawiatura i
mysz HP 2,4 GHz

Wydajniejsza praca na komputerze przenośnym, tablecie lub urządzeniu typu wszystko w jednym, dzięki dodaniu myszy i
klawiatury HP 2,4 GHz do szybkiego i łatwego wprowadzania danych, przeglądania witryn internetowych i przewijania
dokumentów.

Oznaczenie produktu: G1K29AA

Telefon głośnomówiący HP
UC

Zamień dowolne pomieszczenie w wirtualne centrum konferencyjne1 w biurze lub poza nim dzięki przenośnemu
telefonowi głośnomówiącemu HP UC obsługującemu urządzenia z systemami Windows, Android™ i iOS.

Mysz Bluetooth HP UltraThin

Zwiększ swoją produktywność, korzystając z bezprzewodowej myszy HP Ultrathin – wyjątkowo cienkiej i eleganckiej
myszy wykorzystującej łączność Bluetooth®.

Oznaczenie produktu: K7V16AA

Oznaczenie produktu: L9V78AA

Stacja dokująca HP Elite
USB-C

Ładuj urządzenia, wyświetlaj treści na dwóch monitorach, uzyskuj dostęp do różnych akcesoriów i podłączaj się jednym
przewodem do stacji dokującej HP Elite USB-C™, aby zapewnić pracę jak na komputerze biurkowym.

Pomoc techniczna HP w
następnym dniu roboczym w
miejscu instalacji tylko dla
komputerów przenośnych
przez 3 lata

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w
następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP.

Oznaczenie produktu: T3V74AA

Oznaczenie produktu: UQ992E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Przypisy dotyczące wiadomości
1 Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.

2 Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Nie wszyscy klienci lub aplikacje odniosą korzyści w wyniku zastosowania tej technologii. Wydajność i częstotliwości zegara zależą od obciążenia aplikacji oraz

konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.
3 Minął termin testu akumulatora; zostanie on przeprowadzony przez HP przy użyciu narzędzia Google Chrome OS power LoadTest. Czas pracy akumulatora może być różny, a maksymalna pojemność maleje z upływem czasu i na skutek użytkowania.
Szczegółowe informacje na temat testu są dostępne pod adresem www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Dane techniczne zastrzeżenia
1 Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Nie wszyscy klienci lub aplikacje odniosą korzyści w wyniku zastosowania tej technologii. Wydajność i częstotliwości zegara zależą od obciążenia aplikacji oraz

konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.
2 W przypadku dysków twardych 1 GB = 1 miliard bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. 5,1 GB pamięci eMMC zarezerwowano na system operacyjny i partycje systemowe.
3 Zestaw nie obejmuje wymaganego punktu dostępu bezprzewodowego. Wymaga zawarcia odrębnych umów o świadczenie usług internetowych. Możliwość korzystania z publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona.
4 Specyfikacje standardu WLAN 802.11ac mają charakter próbny i nie są ostateczne. W przypadku różnic ostatecznych specyfikacji w porównaniu do specyfikacji próbnych możliwości połączenia komputera przenośnego z innymi urządzeniami 802.11ac WLAN
mogą się różnić.
5 Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
6 Testy przeprowadzone przez firmę HP przy użyciu narzędzia Google Chrome OS power_LoadTest. Czas pracy akumulatora może być różny, a maksymalna pojemność maleje z upływem czasu i na skutek użytkowania. Szczegółowe informacje na temat testu są
dostępne pod adresem www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/notebooks
Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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