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HP Chromebook
14-ak004no
Suurempi näyttö. Sirompi HP Chromebook.
HP Chromebookin avulla pääset nopeasti
internetiin entistä useammassa paikassa. Valitse
pirteistä väreistä mieleisesi ja nauti leveästä,
lävistäjältään 35,6 cm:n (14 tuuman)
teräväpiirtonäytöstä, kun käytät
Chrome-sovelluksia.
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Chrome OS™
Chrome OS™ -käyttöjärjestelmän ansiosta verkkoselailu on nopeaa, helppoa ja turvallista. Tietokone
soveltuu hyvin olennaisimpiin toimintoihin, kuten internetin selaamiseen sekä mediasoittimen ja
tiedostonhallinnan käyttöön.
Virtaviivainen ja värikäs
Ilmaise itseäsi ohuella, lävistäjältään 35,6 cm:n (14 tuuman) teräväpiirtonäytöllä.2

Tehokas suoritin
Uusin, optimoitu Intel® Celeron® -suoritin takaa salamannopean verkkoselailun, päätähuimaavan
suorituskyvyn ja akun pitkän käyttöiän.3
Ominaisuudet:
● Oma virtuaaliasemasi on käytettävissä kaikkialla, missä voit muodostaa internet-yhteyden. Voit
tallentaa jopa 100 Gt tiedostoja ja muuta sisältöä mukana toimitettavan kahden vuoden Google Drive
-käyttöoikeuden avulla.4
● Verkkoon useammasta paikasta. Voit muodostaa verkkoyhteyden ja nauttia kätevästä
mobiilikäyttökokemuksesta missä ja milloin tahansa, kunhan käytettävissäsi on Wi-Fi-yhteys.5
● Pääset nauttimaan Chrome OS -näppäimistön herkästi reagoivista island-tyyppisistä näppäimistä,
mukaan lukien erillisestä hakunäppäimestä ja verkkopikanäppäimistä.
● Tallenna kaikkien yksityiskohtien eloisuus ja selkeys myös hämärässä. Nauti kasvotusten käytävien
keskustelujen vivahteista teräväpiirtoisen HP TrueVision -verkkokameran kautta.6

Tarvittava langaton tukiasema ja verkkopalvelu on hankittava erikseen. 2 Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia. 3 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä.
Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. 3 HP suoritti testit käyttämällä seuraavaa
työkalua: Google Chrome OS power_LoadTest. Akun käyttöaika vaihtelee, ja sen enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja testeistä osoitteesta
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing. 5 Langaton tukiasema ja internetyhteys ovat pakollisia eivätkä ne sisälly toimitukseen. Julkisten liityntäpisteiden saatavuus on rajoitettu. 6 Edellyttää
verkkopalvelua, joka on hankittava erikseen.
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Käyttöjärjestelmä

Chrome OS™

Prosessori

Intel® Celeron® N2840 -suoritin (2,16–2,58 GHz, 1 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä) ja Intel® HD -näytönohjain
Prosessorituoteperhe: Intel® Celeron® -suoritin

Muisti

4 Gt:n DDR3L SDRAM (emolevyllä)

Tallennustuotteet

16 Gt:n eMMC
100 Gt:n Google Drive™ -tallennustila (2 vuoden käyttöoikeus)

Web-kamera

HP TrueVision -teräväpiirtoverkkokamera (käyttäjään suunnattu) ja kiinteä digitaalinen mikrofoni

Tietoliikenne

802.11a/b/g/n/ac (2×2) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä

Helppokäyttöisyys

Kensington MicroSaver -lukitus; Käynnistyssalasana; Tukee muiden toimittajien suojalukkolaitteita

Näyttö

Lävistäjältään 35,6 cm:n (14 tuuman) WLED-taustavalaistu BrightView-teräväpiirtonäyttö (1 366 × 768)

Näytönohjain

Intel® HD -näytönohjain

Ääni

Stereokaiuttimet

Näppäimistö

Täysikokoinen näppäimistö, erotetut näppäimet; Monikosketusta tukeva HP Imagepad -kosketuslevy

Portit

1 HDMI-liitäntä; 1 kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; 2 USB 2.0 -porttia; 1 USB 3.0 -portti
1 monitoiminen SD-kortinlukija

Akun tyyppi

Kolmikennoinen 37 Wh:n litiumpolymeeriakku; Käyttäjän vaihdettavissa oleva akku

Virtalaitteet

45 W:n verkkolaite

Tuotteen väri

Syvänhopea, kansi lumivalkoinen; Tähdenmuotoinen

Ohjelmisto

Google Drive™

Lisätiedot

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

Paino

1,69 kg; Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan

Mitat

34,4×24×1,78 cm; Koko vaihtelee kokoonpanon mukaan

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä
Tuotteen takuusuojan kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja: www.hp.com/fi/takuunlaajennus.

Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.
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