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HP Chromebook 13 G1
Farklı tasarım ve Chrome™ üretkenliği
Kurumsal kullanıma hazır, nefes kesen
bir tasarıma sahip inanılmaz ince ve
hafif HP Chromebook 13
profesyonellere basit, güvenli be
kolayca yönetilen bulut tabanlı bir
deneyim sunar. İşbirliği için tasarlanan
bu çevik performans aygıtı
üretkenliğinizi artırmak için çok sayıda
aksesuara sahiptir.
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Yönetici düzeyinde tarz

● Ultra ince ve dayanıklı fırçalanmış anodize alüminyum kasaya sahip Chromebook™ kusursuz tasarımıyla mobil profesyonellerin
mükemmel bir etki bırakmasını sağlar.

Aygıtlar, uygulamalar ve veriler için dahili güvenlik

● Çok katmanlı koruma, kesintisiz otomatik güncelleştirmeler, virüs koruması, koruma, şifreleme ve doğrulanmış önyükleme sunan
Chrome™ güvenlik aygıtları, uygulamaları ve verileri koruma altına alır.

Kategorisinde lider video ve ses

● Görüntüleri, metinleri ve videoları göz alıcı netlikte gösteren QHD+ ekran veya harici 4K ekranlarla1 net bir şekilde işbirliği yapın.
B&O PLAY tarafından sunulan ses sistemi üstten ses veren hoparlörlerin ses kalitesini yükseltir.

Karşınızda Chromebook™ yerleştirme

● HP Chromebook 13 için isteğe bağlı HP Elite USB-C Yerleştirme İstasyonu1 ile iki adede kadar Full HD ekran bağlayın,
telefonunuzu veya tabletinizi şarj edin, kablolu bir ağa erişin ve diğer USB hazır aygıtları bağlayın.

Özellikler

6. Nesil Intel® Core™ M işlemciler2 sayesinde yüksek işlem gücüne ve saatler boyu dayanan pile sahip olun.
Hızlı USB-C™ şarj, arkadan aydınlatmalı klavye ve genişletilmiş depolama alanı yol savaşçıları için hayatı kolaylaştırır.
Fansız tasarım sayesinde çalışma alanınızın kütüphane kadar sessiz olmasını sağlayın ve toz birikmesini önleyin.
Uzun pil ömrü,3 iki şarj arasında üretkenlik uygulamalarınızı kullanmanıza, akış yapmanıza ve işbirliği yapmanıza olanak verir.
Çok katmanlı, kesintisiz otomatik güncelleştirmeler, virüs koruma, koruma, şifreleme ve doğrulanmış önyükleme sunan güvenli ve
az bakım gerektiren Chrome OS™ ile rahat bir nefes alın. Chrome Yönetim Konsolu ile Chromebook™ bilgisayarlardan oluşan bir
filoyu yönetin.
● Çalışma biçiminize en uygun işlemciye, belleğe, depolamaya ve ekran türüne sahip yapılandırmayı seçin.
● HP Chromebook 13 çok sayıda yüksek performanslı kurumsal sanal masaüstü ortamlarıyla ve VPN araçlarıyla uyumludur.1
● HP aksesuarları ofis içinde ve dışında hızla çalışmanızı sağlar. Elite USB-C yerleştirme istasyonumuz1 sizi mobil çok yönlülükten
masaüstü üretkenliğine yükseltir ve USB bağlantı noktası çoğaltıcımız tek bir kabloyla ekranlara ve çevre aygıtlara bağlanır.1
●
●
●
●
●
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HP Chromebook 13 G1
Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Chrome OS™

İşlemci ailesi1

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

Kullanılabilir İşlemciler1

Intel® Core™ m5-6Y57 ile Intel HD Grafik Kartı 515 (1,1 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 2,8 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ m3-6Y30 ile Intel HD Grafik
Kartı 515 (900 MHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 2,2 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Pentium® 4405Y ile Intel HD Grafik Kartı 515 (1,5 GHz, 2 MB önbellek, 2
çekirdekli)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Standart bellek notu: En fazla 1866 MT/sn aktarım hızları. Tek/Çift Kanal Desteği, yerleşik sistem belleği.

Dahili depolama

En fazla 32 GB eMMC 5.02

Ekran

33,8 cm (13,3") diyagonal QHD+ UWVA WLED eDP BrightView (3200 x 1800)

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 515
(İsteğe bağlı USB Type-C™ video adaptörü kablosuna sahip DisplayPort™ veya HDMI ile 4K video çıkışını destekler.)

Ses

B&O PLAY Ses Sistemi; Çift hoparlör

Kablosuz Teknolojileri

Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi3,4

Genişletme Yuvaları

1 çok biçimli dijital ortam okuyucu
(UHS-I'ya kadar SD, SDHC, SDXC kartlarını destekler.)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

2 USB Type-C™ 3.1 Gen 1 şarj bağlantı noktası; 1 USB-A 3.1 Gen 1 bağlantı noktası; 1 birleşik kulaklık/mikrofon jakı;
(Güç sunumu, video, veri desteği. 5 Gbps'ye kadar veri, isteğe bağlı HDMI veya DisplayPort adaptörüne sahip 4K ekran çıkışı, 45 W şarj; Her bir USB Type-C™ bağlantı noktası
Chromebook'a ayrı ayrı güç verir, aynı anda güç vermez.)

Giriş cihazı

Tam boyutlu dokulu siyah ada tarzı arkadan aydınlatmalı klavye
Çoklu dokunma hareketlerini destekleyen dokunmatik yüzey Dokunma varsayılan olarak etkinleştirilmiştir

Web kamerası

HP TrueVision HD kamera

Kullanılabilir Yazılımlar

Chrome OS™ varsayılan uygulamaları

Güvenlik Yönetimi

TPM 1.2 Katıştırılmış Güvenlik Yongası; Google kimlik bilgilerinizle oturum açın

Güç

45 W USB Type-C™ düz tip AC adaptörü
3 hücreli, 45 WH Lityum iyon polimer
4 GB bellek, 32 GB depolama alanı, FHD paneline sahip 3 hücreli, 45 Wh modeller: 11 saat 30 dakikaya kadar6

Boyutlar

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

Ağırlık

1,29 kg ağırlıktan başlar
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Çevre koruma

Düşük halojen5

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı

Garanti

1 yıllık sınırlı garanti (isteğe bağlı Care Pack'ler mevcuttur, ayrı satılır), birincil pil için 1 yıllık garanti
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP İnce Sırt Çantası

HP Slim Ultrabook Sırt Çantası: Ultrabook™'unuz için tasarlanan, şık, dayanıklı ve kompakt bir askılı çanta.1 Gri ekoseyle
vurgulanan siyah renk fitilli bir kumaş, donanımızı korumanıza yardımcı olmak ve size şık bir görünüm kazandırmak için
biçim ve işlevselliği birleştirir.

Ürün numarası: F3W16AA

HP 2,4 GHz Kablosuz Klavye
ve Fare

Hızlı ve kolay veri girişi, Web'de gezinme ve belge kaydırma işlevlerini sağlayan HP 2,4 GHz klavye ve fareyi ekleyerek
dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz veya all-in-one aygıtınız ile daha akıllı çalışmalar yapın.

HP UC Telefon Hoparlörü

Windows, Android™ veya iOS aygıtınız için tasarlanan taşınabilir bir hoparlör olan HP UC Telefon Hoparlörü ile ofiste veya
hareket halindeyken istediğiniz odayı bir sanal konferans merkezine1 dönüştürün.

Ürün numarası: G1K29AA

Ürün numarası: K7V16AA

HP UltraThin Bluetooth Fare

Süper ince, süper şık bir Bluetooth® fare olan HP Ultra İnce Kablosuz Fare ile üretkenliğinizi artırın.

HP Elite USB-C Yerleştirme
İstasyonu

HP Elite USB-C™ Yerleştirme İstasyonuna tek bir kabloyla bağlanarak aygıtınızı şarj edin, içerikleri çift ekranda
görüntüleyin, çeşitli aksesuarlara erişin be masaüstü bilgisayar deneyimi yaşayın.

HP 3 yıllık Sonraki iş günü
Yerinde Dizüstü Bilgisayar
Hizmeti

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: L9V78AA

Ürün numarası: T3V74AA

Ürün numarası: UQ992E
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HP Chromebook 13 G1
Mesaj Altbilgileri
1 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.

2 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve

yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
3 Pil testleri beklenmektedir ve HP tarafından Google Chrome OS power LoadTest kullanılarak yapılacaktır. Pil ömrü değişiklik gösterir ve maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Testle ilgili ayrıntılar için bkz.
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve

yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
2 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. eMMC'nin 5,1 GB'lık kısmı işletim sistemi ve işletim sistemi bölümlerine atanmıştır/ayrılmıştır.
3 Kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti gerekir ve dahil değildir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
4 802.11ac WLAN için verilen belirtimler taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai belirtimler, taslak belirtimlerden farklı olursa, bu durum dizüstü bilgisayarın diğer 802.11ac WLAN aygıtlarıyla iletişim kurma özelliğini etkileyebilir.
5 Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.
6 Testler, HP tarafından Google Chrome OS power_LoadTest kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Pil ömrü değişiklik gösterir ve maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Testle ilgili ayrıntılar için bkz
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/notebooks
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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