Podatkovni list

HP Chromebook 13 G1
Značilno oblikovanje in storilnost Chrome™
Izjemno tanki in lahki računalnik HP
Chromebook 13 s čudovitim
oblikovanjem, ki je pripravljen za
podjetja, strokovnjakom zagotavlja
preprosto in varno izkušnjo v oblaku,
ki jo je preprosto upravljati. Ta živahni
izvajalec, izdelan za sodelovanje,
vključuje veliko pripomočkov , ki vam
bodo pomagali povečati storilnost.
1

Direktorski slog

● Ta brezhibno oblikovan Chromebook™ z izjemno tankim in trpežnim ohišjem iz brušenega anodiziranega aluminija zagotavlja
prefinjen vtis za mobilne strokovnjake.

Vgrajena zaščita za naprave, aplikacije in podatke

● Zaščita Chrome™ varuje naprave, aplikacije in podatke z večplastno zaščito, neprekinjenimi samodejnimi posodobitvami, zaščito
pred virusi, peskovnikom, šifriranjem in preverjenim zagonom.

Vodilna video in zvok v svojem razredu

● Zagotovite si preprosto sodelovanje z zaslonom QHD+ ali zunanjimi zasloni 4K1, na katerih so slike, besedilo in video prikazani z
izjemno jasnostjo. Zmogljiv zvok B&O PLAY izboljšuje kakovost zvoka navzgor usmerjenih zvočnikov.

Na voljo je združitvena postaja Chromebook™

● Priključite lahko do dva zaslona s polno visoko ločljivostjo, polnite telefon ali tablični računalnik, dostopate do žičnega omrežja in
priključite druge naprave USB z dodatno združitveno postajo HP Elite USB-C1 za HP Chromebook 13.

Posebnosti

● Procesorji Intel® Core™ M šeste generacije2 zagotavljajo zmogljivo obdelavo in dolgo življenjsko dobo akumulatorja.
● Hitro polnjenje prek priključka USB-C™, osvetljena tipkovnica in razširjena lokalna shramba poenostavljajo življenje za cestne
bojevnike.
● Zaradi oblikovanja brez ventilatorja je delo tako tiho kot v knjižnici, zagotavlja pa tudi zaščito pred nabiranjem prahu.
● Dolga življenjska doba akumulatorja3 med polnjenji zagotavlja dovolj časa za uporabo storilnostnih aplikacij, pretakanje in
sodelovanje.
● Na tem varnem računalniku Chrome OS™ z nizkimi stroški vzdrževanja, večplastnimi neprekinjenimi samodejnimi posodobitvami,
zaščito pred virusi, peskovnikom, šifriranjem in preverjenim zagonom boste delali z zaupanjem. Več računalnikov Chromebook™
lahko upravljate s konzolo Chrome Management Console.
● Izberite konfiguracijo s pravim procesorjem, pomnilnikom, shrambo in vrsto zaslona za vaše delo.
● HP Chromebook 13 je združljiv z več zmogljivimi navideznimi namiznimi okolji podjetij in orodji VPN.1
● HP-jevi pripomočki vam bodo v pomoč pri hitrem delu v pisarni in zunaj nje. Naša združitvena postaja Elite USB-C1 vas popelje od
mobilne raznolikosti do namizne storilnosti, naš podvojevalnik vrat USB pa omogoča povezovanje z zasloni in zunanjimi
napravami z enim kablom.1
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HP Chromebook 13 G1
Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski sistem

Chrome OS™

Družina procesorjev1

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

Razpoložljivi procesorji1

Procesor Intel® Core™ m5-6Y57 z grafično kartico Intel HD 515 (1,1 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 2,8 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri); procesor Intel® Core™
m3-6Y30 z grafično kartico Intel HD 515 (900 MHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 2,2 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri); procesor Intel® Pentium® 4405Y z grafično kartico
Intel HD 515 (1,5 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Največja velikost pomnilnika

Največ 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1866 MT/s. Podpora za enega/dva kanala, vgrajen sistemski pomnilnik.

Notranji pomnilnik

Največ 32 GB eMMC 5.02

Prikaz

Zaslon QHD+ UWVA WLED eDP BrightView z diagonalo 33,8 cm (13,3 palca) (3200 x 1800)

Razpoložljiva grafika

Vgrajen: Grafična kartica Intel® HD 515
(Podpora za video izhod 4K prek priključka DisplayPort™ ali HDMI z dodatnim pretvorniškim kablom za video USB Type-C™.)

Zvočna kartica

Zvok B&O PLAY; dva zvočnika

Brezžične tehnologije

Kombinirani modul Intel® s podporo za dve frekvenčni območji Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) WiFi in Bluetooth® 4.23,4

Razširitvene reže

1 bralnik za digitalne medije v več oblikah zapisa
(Zagotovljena podpora za kartice SD, SDHC, SDXC do UHS-I.)

Vrata in priključki

2 priključka za polnjenje USB Type-C™ 3.1 prve generacije; 1 priključek USB-A 3.1 prve generacije; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon
(Podpora za napajanje, video, podatke do 5 Gb/s, izhod zaslona 4K z dodatnim priključkom HDMI ali DisplayPort, 45-vatno polnjenje; Vsak priključek USB Type-C™ napaja
Chromebook posamično in ne pri sočasni uporabi obeh.)

Vhodna naprava

Osvetljena tipkovnica polne velikosti s črnimi teksturami in ločenimi tipkami,
Sledilna ploščica z omogočenim večkratnim dotikom. Tapkanje je privzeto omogočeno

Spletna kamera

Kamera HP TrueVision HD

Razpoložljiva programska oprema

Chrome OS™ privzete aplikacije

Upravljanje varnosti

Vdelan varnostni čip TPM 1.2; prijava z Googlovimi poverilnicami

Napajanje

45-vatni ravni napajalnik USB Type-C™
3-celični litij-ionski polimerni akumulator (45 Wh)
3-celični akumulator, modeli 45 Whr s 4 GB pomnilnika, 32 GB shrambe in zaslonom FHD: do 11 ur in 30 minut6

Mere

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

Teža

Že od 1,29 kg
(Teža je odvisna od konfiguracije.)

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi5

Ustreznost za električno
učinkovitost

Certifikat ENERGY STAR®

Garancija

Enoletna omejena garancija (na voljo so dodatne storitve Care Pack, ki so naprodaj posebej) in enoletna omejena garancija za glavni akumulator
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Nahrbtnik za prenosne
računalnike HP Slim

Nahrbtnik za prenosnik HP Slim Ultrabook – elegantna, odporna in kompaktna naramna torba, izdelana za prenosnik
Ultrabook™.1 Črna tkanina v keprovi vezavi s sivim karirastim vzorcem združuje obliko in uporabnost ter vam zagotavlja
zaščito vašega prenosnika in uglajen videz.

Številka izdelka: F3W16AA

Brezžična tipkovnica in
miška HP 2,4 GHz

Delajte pametneje z računalnikom, tabličnim računalnikom ali večnamensko napravo, tako da jim dodate tipkovnico in
miško HP s frekvenco 2,4 GHz za hitro in preprosto vnašanje podatkov, spletno krmarjenje in premikanje po dokumentih.

Zvočnik HP UC

S prenosnim zvočnikom HP UC, namenjenim za naprave Windows, Android™ ali iOS lahko spremenite katero koli sobo v
virtualno konferenčno središče1, pa naj bo v pisarni ali na poti.

Številka izdelka: G1K29AA

Številka izdelka: K7V16AA

Izjemno tanka miška HP
Bluetooth

Povečajte produktivnost z izjemno tanko brezžično in elegantno miško HP, omogočeno za Bluetooth®.

Združitvena postaja HP Elite
USB-C

Napolnite svojo napravo, oglejte si vsebino na dveh zaslonih, dostopajte do najrazličnejših pripomočkov in vzpostavite
povezavo z izkušnjo namiznega računalnika – vse to z eno kabelsko povezavo s priklopno postajo HP Elite USB-C™.

3-letna podpora HP samo za
prenosne računalnike z
zagotovljenim popravilom
na mestu uporabe naslednji
delovni dan

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: L9V78AA

Številka izdelka: T3V74AA

Številka izdelka: UQ992E

Podatkovni list

HP Chromebook 13 G1
Opombe k sporočilom
1 Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.

2 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in

konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
3 Preizkušanje akumulatorja še ni bilo opravljeno, vendar ga bo opravil HP s preizkusom Google Chrome OS power LoadTest. Življenjska doba akumulatorja se razlikuje in največja zmogljivost akumulatorja se s časom in z uporabo zmanjša. Podrobnosti glede
preizkusa najdete na spletnem mestu http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in

konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
2 Za trde diske je 1 GB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. 5.1 GB eMMC je namenjenih operacijskemu sistemu in njegovim particijam.
3 Potrebni sta brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki si ju morate priskrbeti sami. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
4 Specifikacije za omrežni vmesnik 802.11ac WLAN so samo osnutek in niso končne. Če se končne specifikacije razlikujejo od osnutka, to lahko vpliva na zmožnost komunikacije prenosnega računalnika z drugimi napravami WLAN 802.11ac.
5 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.
6 Preizkus je opravil HP s funkcijo Google Chrome OS power_LoadTest. Življenjska doba akumulatorja se razlikuje in največja zmogljivost akumulatorja se s časom in z uporabo zmanjša. Podrobnosti glede preizkusa najdete na spletnem mestu
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Več informacij na
www.hp.eu/notebooks
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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