Záznamový list

HP Chromebook 13 G1
Charakteristický dizajn a produktivita systému Chrome™
Tento úžasne tenký a ľahký počítač HP
Chromebook 13, ktorý je pripravený
na podnikanie a má pútavý dizajn,
prináša profesionálom jednoduché,
zabezpečené a jednoducho
spravovateľné cloudové riešenie.
Tento výkonný nástroj, ktorý je
vytvorený na spoluprácu, má
množstvo príslušenstva , ktoré
zvyšuje produktivitu.
1

Biznisový štýl

● So svojím ultratenkým a odolným šasi z lešteného anodizovaného hliníka prináša tento dokonale navrhnutý počítač
Chromebook™ sofistikovaný štýl každému mobilnému profesionálovi.

Vstavané zabezpečenie zariadení, aplikácií a údajov

● Zabezpečenie systému Chrome™ chráni zariadenia, aplikácie a údaje prostredníctvom viacvrstvovej ochrany, priebežných
automatických aktualizácií, ochrany pred vírusmi, izolovania procesov, šifrovania a overeného spúšťania.

Prvotriedne video a zvuk

● Vychutnávajte si pri spolupráci ostrý obraz na obrazovke s rozlíšením QHD+ alebo externých displejoch s rozlíšením 4K1, na
ktorých sa obrázky, text a video zobrazujú v úžasnej čistote. Výkonný zvuk B&O PLAY zvyšuje kvalitu zvuku reproduktorov s
vyžarovaním nahor.

Dokovanie počítača Chromebook™ je tu

● Pomocou voliteľnej rozširujúcej základne HP Elite USB-C1 pre počítač HP Chromebook 13 môžete pripojiť až dva displeje s
rozlíšením Full HD, nabíjať svoj telefón alebo tablet, získať prístup ku káblovej sieti a pripojiť ďalšie zariadenia USB.

Funkcie

● Získajte vysoký počítačový výkon a hodiny výdrže batérie so 6. generáciou procesorov Intel® Core™ M.2
● Ak ste neustále na cestách, rýchle nabíjanie cez port USB-C™, podsvietená klávesnica a rozšírený lokálny úložný priestor vám
uľahčia život.
● Dizajn bez ventilátorov zabezpečí, že na vašom pracovisku bude ticho ako v knižnici a v počítači sa nebude usádzať prach.
● Vďaka dlhej výdrži batérie3 si môžete medzi nabitiami vychutnávať množstvo času na používanie pracovných aplikácií,
streamovanie a spoluprácu.
● Vychutnávajte si pokoj a istotu so zabezpečeným systémom Chrome OS™, ktorý je nenáročný na údržbu a disponuje
viacvrstvovou ochranou, automatickými aktualizáciami, ochranou pred vírusmi, izolovaním procesov, šifrovaním a overeným
spúšťaním. Spravujte skupinu počítačov Chromebook™ pomocou konzoly Chrome Management Console.
● Vyberte si konfiguráciu so správnym procesorom, pamäťou, úložným priestorom a typom displeja, ktoré zodpovedajú vašej práci.
● Počítač HP Chromebook 13 je kompatibilný s viacerými vysokovýkonnými podnikovými prostrediami virtuálnych počítačov a
nástrojmi VPN.1
● S príslušenstvom HP môžete rýchlo pracovať v kancelárii aj mimo nej. Naša rozširujúca základňa Elite USB-C1 vám umožňuje
prejsť z mobilnej flexibility na produktivitu stolného počítača, zatiaľ čo náš replikátor portov USB umožňuje pripojiť k počítaču
displeje a periférne zariadenia pomocou jedného kábla.1
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HP Chromebook 13 G1
Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

Chrome OS™

Skupina procesora1

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

Dostupné procesory1

Intel® Core™ m5-6Y57 s grafikou Intel HD Graphics 515 (1,1 GHz, až 2,8 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ m3-6Y30 s grafikou
Intel HD Graphics 515 (900 MHz, až 2,2 GHz s technológiu Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); Intel® Pentium® 4405Y s grafikou Intel HD Graphics 515 (1,5 GHz,
vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu údajov až 1 866 MT/s. Systémová pamäť na doske s podporou jedného alebo dvoch kanálov.

Vnútorná pamäť

Maximálne 32 GB eMMC 5.02

Obrazovka

Displej UWVA WLED eDP BrightView s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3") a rozlíšením QHD+ (3200 x 1800)

Dostupná grafická karta

Integrovaný: Intel® HD Graphics 515
(Podporuje výstup s rozlíšením 4K cez rozhranie DisplayPort™ alebo HDMI pomocou voliteľného kábla grafického adaptéra USB Type-C™.)

Zvuk

Zvuk B&O PLAY; Duálne reproduktory

Bezdrôtové technológie

Kombinované dvojpásmové pripojenie Intel® Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi a Bluetooth® 4.23,4

Rozširujúce sloty

1x multiformátová čítačka digitálnych médií
(Podporuje karty SD, SDHC a SDXC až do triedy UHS-I.)

Porty a konektory

2 nabíjacie porty USB Type-C™ 3.1 Gen 1; 1 port USB-A 3.1 Gen 1; 1 kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón
(Porty podporujú napájanie, grafiku a prenos údajov, maximálna rýchlosť prenosu údajov 5 Gb/s, displej s výstupom 4K pomocou voliteľného adaptéra HDMI alebo DisplayPort,
nabíjanie 45 W; Každý port USB Type-C™ napája počítač Chromebook samostatne, nie pri používaní oboch portov naraz.)

Vstupná jednotka

Štandardná textúrovaná čierna klávesnica typu island s podsvietením
Dotyková plocha s podporou viacprstových gest. Dotykové ovládanie aktivované ako predvolené nastavenie.

Webová kamera

kamera HP TrueVision HD

Dostupný softvér

Predvolené aplikácie Chrome OS™

Správa zabezpečenia

Čip integrovaného zabezpečenia TPM 1.2; Prihlásenie pomocou prihlasovacích údajov Google

Napájanie

45 W priamy sieťový adaptér USB Type-C™
3-článková, 45 Wh lítiovo-iónová polymérová batéria
Modely s 3-článkovou 45 Wh batériou, 4 GB pamäte, 32 GB úložiska a panelom FHD: až 11 hodín a 30 minút6

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 1,29 kg
(Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Okolitý

Nízky obsah halogenidov5

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

certifikácia ENERGY STAR®

Záruka

1-ročná obmedzená záruka (k dispozícii sú voliteľné balíky Care Pack, ktoré sa predávajú samostatne), 1-ročná obmedzená záruka na primárnu batériu.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Tenký plecniak HP

Ruksak pre Ultrabook HP—štýlová, trvanlivá a kompaktná taška na plece, vyrobená pre váš Ultrabook™.1 Čierna keperová
tkanina, podčiarknutá sivým plédom spája vzhľad a funkčnosť a pomáha chrániť váš hardvér, pričom má elegantný
zovňajšok.

Číslo produktu: F3W16AA

Bezdrôtová klávesnica a myš
HP 2,4 GHz

Pracujte šikovnejšie s vaším notebookom, tabletom alebo počítačom typu všetko v jednom a pridajte klávesnicu a myš HP
v pásme 2,4 GHz na rýchle a jednoduché zadávanie údajov pohybu na webe a rolovanie dokumentov.

Telefonický reproduktor HP
UC

Premeňte každú miestnosť na virtuálne konferenčné centrum1, či už vo firme alebo v teréne, s prenosným telefonickým
reproduktorom HP UC pre zariadenia so systémom Windows, Android™ alebo iOS.

Ultratenká myš HP
Bluetooth

Zvýšte svoju produktivitu štýlovo s myšou HP Ultrathin Wireless Mouse, mimoriadne tenkou a elegantnou myšou s
rozhraním Bluetooth®.

Rozširujúca základňa HP
Elite USB-C

Nabíjajte svoje zariadenie, sledujte obsah na dvoch displejoch, získajte prístup k rôznemu príslušenstvu a pripojte sa k
počítaču pomocou jedného káblového pripojenia k rozširujúcej základni HP Elite USB-C™.

3-ročná podpora HP u
zákazníka v nasledujúci
pracovný deň (iba na
notebooky)

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: G1K29AA

Číslo produktu: K7V16AA

Číslo produktu: L9V78AA

Číslo produktu: T3V74AA

Číslo produktu: UQ992E
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Poznámky v krátkych správach
1 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.

2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného

zaťaženia aplikácie a vašej konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
3 Testovanie batérie ešte nie je dokončené a spoločnosť HP ho bude realizovať použitím testu power_LoadTest systému Google Chrome OS. Výdrž batérie sa líši a maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobnosti o teste nájdete
na stránke http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného

zaťaženia aplikácie a vašej konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
2 Pri pevných diskoch platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. 5,1 GB na jednotke eMMC je vyhradeného pre operačný systém a jeho oddiely.
3 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
4 Parametre bezdrôtovej siete 802.11ac sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa budú konečné parametre odlišovať od orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť prenosného počítača komunikovať s inými zariadeniami v bezdrôtovej sieti 802.11ac.
5 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov.
6 Testovanie vykonala spoločnosť HP pomocou testu power_LoadTest pre systém Google Chrome OS. Výdrž batérie sa líši a maximálna kapacita batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobnosti o teste nájdete na stránke
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/notebooks
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na
produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v
tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechané informácie v tomto
dokumente.
Bluetooth je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť HP ju používa na základe licencie. Intel, Core a Pentium sú ochranné známky spoločnosti Intel
Corporation v USA a ďalších krajinách. Chromebook, Chrome OS a Google Drive sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. ENERGY STAR a logo ENERGY STAR sú
registrované ochranné známky Úradu pre ochranu životného prostredia v USA.
4AA6-4780SKE, jún 2016

