Datasheet

HP Chromebook
14-ak000nd
Groter scherm. Nog strakker design.
Op meer plaatsen snel toegang tot internet met
de HP Chromebook. Kies uit een aantal moderne
kleuren en gebruik Chrome apps op het brede
14-inch (35,6-cm) diagonale HD-scherm.
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Chrome OS™
Met Chrome OS™ kun je snel, eenvoudig en veilig internetten. Ideaal voor belangrijke toepassingen als
internetten, media afspelen en bestandsbeheer.
Stijlvol en kleurrijk
Geef je creativiteit de ruimte op het 14-inch (35,6-cm) diagonale HD-scherm van deze compacte
Chromebook.2
Krachtige processor
De nieuwste Intel® Celeron®-processor is geoptimaliseerd voor een supersnelle internetervaring,
uitstekende prestaties en een lange batterijlevensduur.3
Pluspunten:
● Je eigen virtuele harde schijf is overal beschikbaar waar internettoegang is. Sla tot 100 GB aan
bestanden en materiaal op in Google Drive. Je krijgt 2 jaar lang toegang tot Google Drive.4
● Online op meer plaatsen. Gebruik mobiel internet overal waar je Wi-Fi kunt gebruiken.5
● Je kunt prettig werken op de toetsen in eiland-stijl op het Chrome OS-toetsenbord met een lichte
toetsaanslag, een speciale zoektoets en internetsneltoetsen.
● Alle details zijn uiterst helder, ook in schaars verlichte omgevingen. De HP TrueVision HD-webcam toont
alle nuances die zichtbaar zijn bij een persoonlijk gesprek.6

Een wireless access point en een internetabonnement zijn vereist, maar niet inbegrepen. 2 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden. 3 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties
van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. De performance varieert, afhankelijk van uw hardware- en
softwareconfiguratie.3 Tests uitgevoerd door HP met Google Chrome OS power_LoadTest. De levensduur van de batterij varieert en de maximum capaciteit neemt mettertijd en door herhaald gebruik af. Kijk op
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing voor testgegevens. 5 Wireless access point en internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt
beschikbaar. 6 Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
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Besturingssysteem

Chrome OS™

Processor

Intel® Celeron® N2840 met Intel® HD Graphics (2,16 GHz, tot 2,58 GHz, 1 MB cache, 2 cores)
Processorfamilie: Intel® Celeron® processor

Geheugen

2 GB DDR3L SDRAM (ingebouwd)

Gegevensopslag

16-GB eMMC
100-GB Google Drive™ (2-jarig abonnement inbegrepen)

Webcam

HP TrueVision HD-webcam (aan de voorzijde) met ingebouwde digitale microfoon

Communicatie

802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) en Bluetooth® 4.0 combo

Gebruiksgemak

Oog voor Kensington MicroSaver slot; Wachtwoord bij opstarten; Geschikt voor veiligheidssloten van andere fabrikanten

Scherm

35,6-cm (14-inch) diagonaal HD BrightView WLED-backlit (1366 x 768)

Video

Intel HD grafisch systeem

Geluid

Twee luidsprekers

Toetsenbord

Standaard eiland-stijl toetsenbord; HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen

Poorten

1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0
1 multi-formaat SD-mediakaartlezer

Type batterij

3-cels, 37-Watt/u lithium-ion polymeren; Door de gebruiker te vervangen batterij

Voeding

45-Watt netvoedingsadapter

Productkleur

Turbozilver, sneeuwwitte klep; Sterontwerp

Software

Google Drive™

Extra informatie

P/N: N9R12EA #ABH
UPC/EAN code: 889894454249

Gewicht

1,69 kg; Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen

34,4 x 24 x 1,78 cm; Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Garantie

1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice
De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie: www.hp.nl/garantie-uitbreiding

Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.
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