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Større skærm. Mere elegant HP Chromebook.
Få hurtigere adgang til internettet flere steder
med HP Chromebook. Vælg mellem dynamiske
farver, og få fornøjelsen af den brede 14-tommers
HD-skærm (35,6 cm diagonalt), når du benytter
de mange Chrome-apps.
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Chrome OS™
Dit eget internet – hurtigt, enkelt, sikkert – med Chrome OS™. Ideel til de grundlæggende ting som
internetsøgning, medieafspilning og administration af filer.
Elegant og farverig
Giv udtryk for din stil med en 14-tommers HD-skærm (35,6 cm diagonalt) i et slankt design.2

Kraftfuld processor
Den nyeste Intel® Celeron®-processor er optimeret til at levere en lynhurtig internetoplevelse, enestående
ydeevne og en lang batterilevetid.3
Fremhævede funktioner:
● Du kan få adgang til din egen virtuelle harddisk hvor som helst, bare du har internetadgang. Du kan
gemme op til 100 GB filer og indhold med de medfølgende to års adgang til Google Drive – nemt og
praktisk.4
● Online flere steder. Opret forbindelse til internettet, når du har Wi-Fi-adgang, så du får en bedre
mobiloplevelse.5
● Chrome OS-tastaturets afrundede taster ("island-style") er lette og reaktionsdygtige og omfatter
webgenvejstaster samt en dedikeret søgetast.
● Fang alle detaljer med levende klarhed, selv når lyset er svagt. Du får glæde af de naturlige nuancer, når
du taler med andre – ansigt til ansigt – takket være HP TrueVision-webkameraet med HD.6

Der kræves trådløst adgangspunkt samt forbindelse til internettet, hvilket ikke medfølger. 2 Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se billeder i HD-opløsning. 3 Multi-Core er udviklet med henblik på at
forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevnen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. 3 Test er udført
af HP vha. Google Chrome OS power_LoadTest. Batterilevetiden varierer, og batteriets maksimale kapacitet reduceres med tiden, afhængigt af hvordan det bruges. Du kan få flere oplysninger på
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing. 5 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves og er ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. 6 Internettjeneste
kræves og medfølger ikke.
1

Dataark

HP Chromebook
14-ak004no

Operativsystem

Chrome OS™

Processor

Intel® Celeron® N2840 med Intel® HD-grafikkort (2,16 GHz, op til 2,58 GHz, 1 MB cache, 2 kerner)
Processorfamilie: Intel® Celeron®-processor

Hukommelse

4 GB DDR3L SDRAM (indbygget)

Harddiskplads

16 GB eMMC
100 GB Google Drive™ (2 års abonnement medfølger)

Webcam

HP TrueVision HD-webcam (fremadrettet) med integreret digital mikrofon

Kommunikation

Kombination af 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.0

Brugervenlighed

Holder til Kensington MicroSaver-lås, Adgangskode ved start, Accepterer sikkerhedslåse fra tredjepart

Skærm

WLED-bagbelyst HD-skærm på 35,6 cm (14" diagonalt) (1366 x 768), BrightView

Video

Intel HD-grafik

Lyd

To højttalere

Tastatur

Tastatur i fuld størrelse ("island-style"); HP Imagepad med understøttelse af multi-touch-bevægelse

Porte

1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0
1 multiformat SD-mediekortlæser

Batteritype

3-cellers, 37-Wh Li-ion polymer; Udskifteligt batteri

Strømforsyning

Vekselstrømsadapter på 45 W

Produktfarve

Turbosølvfarvet, snehvidt etui; Stjernedesign

Software

Google Drev™

Yderligere oplysninger

P/N: P7R36EA #UUW
UPC/EAN code: 889894602381

Vægt

1,69 kg; Vægten afhænger af konfigurationen

Mål

34,4 x 24 x 1,78 cm; Målene afhænger efter konfigurationen

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret

Garanti

1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og arbejdskraft
Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år; der er flere oplysninger på: www.hp.com/dk/garantiudvidelse.

Kompatibelt tilbehør og kompatible tjenester*
* Medfølger ikke.
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