Datablad

HP Chromebook
14-ak005no
Större skärm. Elegantare HP Chromebook.
Anslut snabbare till internet var du än är med HP
Chromebook. Välj bland dynamiska färger och njut
av den breda HD-skärmen på 35,6 cm (14 tum)
när du använder Chrome-apparna.
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Chrome OS™
Din webb – snabb, enkel och säker – med Chrome OS™. Idealisk för grundläggande funktioner som att
surfa på internet, spela spel och hantera filer.
Elegant och färgstark
Uttryck din personlighet med en HD-skärm på 35,6 cm (14 tum) i ett smidigt format.2

Kraftfull processor
Den senaste Intel® Celeron®-processorn är optimerad för blixtsnabba internetupplevelser, hög prestanda
och en batteritid som varar längre. 3
Höjdpunkter:
● Din egen virtuella hårddisk är tillgänglig överallt där det finns Internet. Lagra bekvämt upp till 100 GB av
dina filer och ditt innehåll under upp till två år på Google Drive (ingår).4
● Arbeta på fler platser. Anslut till webben överallt där Wi-Fi finns tillgängligt, för en bekväm mobil
användning.5
● Upplev den lätta känslan hos chiclet-tangenter som hör till Chrome OS-tangentbordet, samt en
dedikerad sökknapp och snabbknappar för webben.
● Fånga alla detaljer med levande klarhet, även i svag belysning. Uppfatta nyanserna i videosamtal, tack
vare HP TrueVision HD-webbkameran.6

Åtkomstpunkt och internet-tjänst krävs för trådlös dataöverföring (ingår inte). 2 HD-innehåll (high-definition) krävs för visning av HD-bilder. 3 Den flerkärniga tekniken har utformats för att förbättra prestandan hos vissa
program. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestandan varierar beroende på din hårdvaru- och programvarukonfiguration. 3 Testerna har utförts av HP med hjälp av Google
Chrome OS power_LoadTest. Batteriets driftstid och maxkapacitet minskar naturligt ju längre och ju mer du använder det. Se http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing för information om testerna.
5 Åtkomstpunkt och internettjänst krävs för trådlös dataöverföring (ingår inte). Endast ett begränsat antal åtkomstpunkter är tillgängliga för allmänheten. 6 Internettjänst krävs, ingår inte.
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Operativsystem

Chrome OS™

Processor

Intel® Celeron® N2840 med Intel® HD Graphics (2,16 GHz, upp till 2,58 GHz, 1 MB cache, 2 kärnor)
Processorfamilj: Intel® Celeron®-processor

Minne

4 GB DDR3L SDRAM (på kortet)

Informationslagring

16 GB eMMC
100 GB Google Drive™ (2-års prenumeration ingår)

Webbkamera

HP TrueVision HD-webbkamera (framåtvänd) med inbyggd digital mikrofon

Kommunikation

802.11a/b/g/n/ac (2x2) kombinerat med Bluetooth® 4.0

Användarvänlighet

Uttag för Kensington MicroSaver-lås; Startlösenord; Kompatibel med säkerhetslås från andra tillverkare

Bildskärm

35,6 cm (14") WLED-bakgrundsbelyst HD BrightView (1 366 × 768)

Grafik

Intel HD-grafik

Ljud

Dubbla högtalare

Tangentbord

Fullstort chiclet-tangentbord; HP Imagepad med stöd för multipekgester

Portar

1 HDMI; 1 kombinerat för hörlurar/mikrofon; 2 USB 2.0; 1 USB 3.0
1 SD-mediekortläsare för flera format

Batterityp

3-cells 37 Wh litiumjonpolymer; Batteri som kan bytas av användaren

Strömförsörjning

45 W nätadapter

Produktens färg

Himmelsblått, snövitt hölje; Stjärndesign

Programvara

Google Drive™

Ytterligare information

P/N: P7R85EA #UUW
UPC/EAN code: 889894602404

Vikt

1,69 kg; Vikten varierar för olika konfigurationer

Yttermått

34,4 x 24 x 1,78 cm; Måtten varierar för olika konfigurationer

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad

Garanti

1 års insändningsservice vid material- och tillverkningsfel
Du kan utöka garantin för produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen "Tillval och tillbehör" på produktsidorna på hp.com.

Kompatibla tillbehör och tjänster*
* Medföljer inte.
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