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Større skjerm. Stiligere HP Chromebook.
Få rask tilgang til Internett fra flere steder med HP
Chromebook. Velg mellom dynamiske farger, og
gled deg over den brede HD-skjermen på 35,6 cm
(14 tommer diagonalt) mens du drar nytte av
Chrome-apper.
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Chrome OS™
Ditt nett – raskt, enkelt og sikkert – med Chrome OS™. Ideell for grunnleggende ting som Internett-surfing,
mediespiller og filbehandling.
Stilig og fargerik
Uttrykk deg med en HD-skjerm på 35,6 cm (14 tommer diagonalt) i en slank utgave.2

Kraftig prosessor
Den nyeste Intel ® Celeron ®-prosessoren er optimert for å gi en lynrask Internett-opplevelse, spennende
ytelse og lang batteritid.3
Med:
● Din egen virtuelle harddisk er tilgjengelig overalt der Internett er tilgjengelig. Enkelt lagre opptil 100 GB
med filer og innhold med 2 års tilgang til Google Drive inkludert.4
● Tilkoblet på flere steder. Koble til Internett når og der Wi-Fi-tilgang er tilgjengelig for å få en praktisk
mobil opplevelse.5
● Nyt de responsive tastene i «island»-stil på Chrome OS-tastaturet som kommer med en egen søketast
og hurtigtaster for surfing.
● Få med alle detaljer med livaktig klarhet, selv i dårlig lys. Gled deg over nyanser av samtaler ansikt til
ansikt, takket være HP TrueVision HD-webkameraet.6

Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er påkrevd, og er ikke inkludert. 2 HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder. 3 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter.
Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare. 3 Testing utført av HP med Google Chrome OS
power_LoadTest. Batteridriftstiden vil variere og den maksimale batterikapasiteten vil normalt bli redusert over tid og med bruk. Se http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing for informasjon om
testen. 5 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er påkrevd, og er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. 6 Internett-tjeneste er påkrevd og ikke inkludert
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Operativsystem

Chrome OS™

Prosessor

Intel® Celeron® N2840 med Intel® HD Graphics (2,16 GHz, opptil 2,58 GHz, 1 MB cache, 2 kjerner)
Prosessorfamilie: Intel® Celeron®-prosessor

Minne

4 GB DDR3L SDRAM (inkludert)

Datalagring

16 GB eMMC
100 GB Google Drive™ (2-årig abonnement inkludert)

Webcam

HP TrueVision HD-webkamera (forovervendt) med integrert digital mikrofon

Kommunikasjon

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

Brukervennlighet

Kensington MicroSaver-låsespor; Oppstartspassord; Låseenheter fra tredjepart kan brukes

Skjerm

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

Video

Intel HD-grafikk

Lyd

To høyttalere

Tastatur

"Island-style"-tastatur i full størrelse; HP Imagepad med støtte for flere bevegelser

Porter

1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0
1 flerformats SD-kortleser

Batteritype

3-cellers, 37 Wt litiumionpolymer; Batteri som kan byttes av bruker

Strøm

45 W vekselstrømadapter

Produktfarge

Turbosølv, snøhvitt deksel; Stjernedesign

Programvare

Google Drive™

Tilleggsinformasjon

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

Vekt

1,69 kg; Vekt varierer etter konfigurasjon

Mål

34,4 x 24 x 1,78 cm; Målene varierer etter konfigurasjon

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert

Garanti

1 års begrenset garanti på deler, arbeid og innleveringsservice
Du kan utvide garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; kontakt din HP-forhandler for mer informasjon.

Kompatibelt tilbehør og tjenester*
* Ikke inkludert.
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