
Datablad

HP Pro c640 G2 Chromebook
Enterprise
Den eleganta Chromebook gör sitt för en säker produktivitet i
företagsklass

Få molnbaserad prestanda och säkerhet i
företagsklass med den senaste 11:e
generationens Intel®-processor , HP Privacy-
kamera med stängningsfunktion och
fingeravtryckssensor (tillval).  Spara både tid
och pengar med den lättanvända Chrome
Enterprise Upgrade.

Elegant, tunn och lätt

Jobba varifrån som helst med denna hållbara Chromebook som är vackert designad och < 16,5 mm (0,649 tum) tunn vid gångjärnen. Upplev
engagerande bilder med en 14 tums HD-bildskärm, eller FHD-bildskärm  som tillval och hål den ren med ett avtorkningsbart tangentbord.

Produktivitet och samarbete

Samarbeta och arbeta effektivt med upp till 256 GB SSD , en 11:e generationens Intel®-processor , HD-kamera med 88° synvinkel, ljud från
B&O, Wi-Fi 6  med HP Extended Range Wireless LAN  samt pekskärm  och bakgrundsbelyst tangentbord  som tillval.

Säkerhet och hanterbarhet
Håll enheten säker med Chrome OS automatiska uppdateringar fram till juni 2029, antivirusskydd , HP Privacy-kamera och en
fingeravtryckssensor (tillval).  Hantera enkelt enhetsparken via Googles administratörskonsol med Chrome Enterprise Upgrade.

Arbeta snabbare i krävande affärsapplikationer med en 11:e generationens Intel® Core™-processor. Denna nästa generationens processor
stödjer era behov av både multitasking och hög produktivitetet och gör att ni kan öppna och arbeta i olika program samtidigt.
Integrera enheter smidigt med den medföljande Chrome Enterprise Upgrade. Få över 300 policyer för att hantera användare, enheter och
enhetsparker samt support för Active Directory och era VDI-lösningar och mobila företagslösningar.
Med Chromebook-säkerhet kan IT-avdelningen känna sig trygga. Chrome Enterprise Upgrade kan enkelt inaktivera borttappade enheter, ställas
in för att ta bort användardata i slutet av varje session och tillhandahålla autentisering för enkel inloggning som kan förhindra stöld.
Välj en HD-bildskärm på 14 tum eller Full HD som tillval, för en bättre visningsupplevelse och interagera med innehållet på ett intuitivt sätt på en
pekskärm (tillval).
Lång batteritid gör det möjligt att arbeta hela dagen utan att ladda. Ladda snabbt om datorn med HP Fast Charge. Batteriet laddas upp till 90 %
på bara 90 minuter.
Med < 16,5 mm (0,65 tum) vid gångjärnen är det enkelt att ta med denna tunna och lätta Chromebook och arbeta från olika platser och
samtidigt njuta av en förfinad aluminiumdesign. Den smala kanten maximerar skärmytan i ett kompakt format.
Kom ut på internet snabbt och förbättra produktiviteten, även i trånga trådlösa nätverk. 2x2 Wi-Fi 6 med HP Extended Range Wireless LAN
möjliggör längre avstånd från överföringspunkten och snabb datakapacitet på kortare avstånd.
Lås upp skärmen snabbt med den integrerade fingeravtryckssensorn som säljs som tillval. Få den extra trygghet som HP Privacy-kameran ger,
med sin fysiska stängningsfunktion som skyddar från illvillig övervakning.
Njut av en smidig, flytande navigering och inmatningsupplevelse med hjälp av styrplattan av glas, samtidigt gör det bakgrundsbelysta
tangentbordet (tillval) det enklare att skriva i utrymmen med svag belysning.
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HP Pro c640 G2 Chromebook Enterprise Specifikationstabell

Tillgängliga operativsystem Chrome OS™

Processorfamilj Intel® Celeron®-processor; Intel® Pentium® Gold-processor; 11:e generationens Intel® Core™ i7-processor; 11:e generationens Intel®
Core™ i5-processor; 11:e generationens Intel® Core™ i3-processor

Tillgängliga processorer

Intel® Pentium® Gold 7505 med Intel® UHD-grafik (2,0 GHz basfrekvens, upp till 3,5 GHz burst-frekvens, 4 MB L3-cache, 2 kärnor) Intel®
Core™ i3-1115G4 med Intel® UHD-grafik (3,0 GHz basfrekvens, upp till 4,1 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 6 MB L3-cache, 2 kärnor);
Intel® Core™ i5-1135G7 (upp till 4,2 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 8 MB L3-cache, 4 kärnor); Intel® Celeron® 6305 med Intel® UHD-
grafik (1,8 GHz basfrekvens, 4 MB L3-cache, 2 kärnor); Intel® Core™ i5-1145G7 (2,6 GHz basfrekvens, upp till 4,4 GHz med Intel® Turbo
Boost-teknik, 8 MB L3-cache, 4 kärnor); Intel® Core™ i7-1185G7 (3,0 GHz basklockfrekvens, upp till 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost-
teknik, 12 MB L3-cache, 4 kärnor)

Maximalt minne 16 GB DDR4-3200 SDRAM 
Inbyggt minne. Stöd för minne med dubbla kanaler.

Intern lagring 128 GB upp till 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD-enhet
upp till 64 GB eMMC

Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt) 35,6 cm (14")

Bildskärm
14 tum (35,6 cm) antireflexbehandlad FHD IPS-bildskärm med mikrokant, 250 cd/m², 45 % NTSC (1920 x 1080); 14 tum (35,6 cm)
antireflexbehandlad FHD IPS-pekskärm med mikrokant, 250 cd/m², 45 % NTSC (1920 x 1080); 14 tum (35,6 cm) antireflexbehandlad
HD-bildskärm med mikrokant, 250 cd/m², 45 % NTSC (1366 x 768) 

Tillgänglig grafik Inbyggd: Intel® UHD-grafik; Intel® Iris® Xᵉ-grafik
(Stöder HD-avkodning, DX12 och HDMI 2.0.)

Ljud Ljud från Bang & Olufsen, dubbla stereohögtalare

Trådlös teknik (Stöd för HP Extended Range Wireless LAN, MU-MIMO och Chromecast)

Expansionsplatser 1 microSD (Stöder SD, SDHC, SDXC.)

Portar och anslutningar
2 SuperSpeed USB Type-C-® 10 Gbit/s överföringshastighet (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbit/s
överföringshastighet; 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag; 1 HDMI 2.0
(HDMI-kabel säljs separat.)

Inmatningsenheter Fullstort och spilltåligt tangentbord i flint silver Chrome med texturerad yta och bakgrundsbelysning som tillval ; Styrplatta med stöd
för multi-touch-gester och tryckningar aktiverade som standard;

Kommunikation Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) och Bluetooth® 5 kombinerat, icke-vPro® ;

Kamera 720p HD-sekretesskamera 

Programvara Chrome Enterprise Upgrade; Google Play-butik; Zero Touch-registrering (säljs separat); Google Workspace

Säkerhetshantering Plats för Nano-säkerhetslås; Google Titan C

Fingeravtrycksläsare Fingeravtryckssensor (utvalda modeller)

Strömförsörjning HP Smart 65 W USB Type-C® adapter; HP Smart 45 W USB Type-C® adapter

Batterityp 3-cells HP-batteri med lång livslängd, 58 Wh litiumjon

Yttermått 32,36 x 22,1 x 1,65 cm

Vikt Från 1,5 kg (Vikten varierar för olika konfigurationer.)

Energieffektivitet ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® 2019-registrerad där detta är tillämpligt. EPEAT®-registreringen varierar mellan olika länder. Se
registreringsstatus efter land på www.epeat.net.

Specifikationer för hållbar inverkan Låg halogenhalt; TCO 8.0-certifierad

Garanti 1 års (1/1/0) begränsad garanti inklusive 1 års garanti avseende material och arbete. Ingen reparation på plats. Villkoren kan variera
mellan olika länder. Vissa restriktioner och undantag gäller.
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HP Pro c640 G2 Chromebook Enterprise

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP Prelude Pro Recycled Top Load

Pendla med en snygg och slitstark toppmatad ryggsäck som har en tankeväckande designad
med miljön i åtanke och tillverkad med återvunnet tyg . HP Prelude Pro-återvunnen
toppmatad ryggsäck har säkerhetsfunktioner för er sinnesfrid när ni bär på era enheter från
arbetet till hemma och överallt.
Produktnummer: 1X645A6

HP USB-C Travel Hub G2
Expandera enkelt era bärbara datorers anslutningar när ni arbetar på språng med HP USB-C-
resehubb G2.  Lägg till en extra bildskärm  och era tillbehör samt ladda den bärbara datorn
och telefonen – allt med en enda USB-C™-kabelanslutning.
Produktnummer: 7PJ38AA

HP Wired Desktop 320M mus
Arbeta effektivt och förbättra den dagliga produktiviteten med den bekväma och pålitliga HP
Wired Desktop 320M-musen.
Produktnummer: 9VA80AA

HP 3 års maskinvarusupport på
plats nästa arbetsdag för bärbara
datorer

Under tre år får du hjälp med hårdvaran på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag
om problemet inte kan lösas på distans.
Produktnummer: U9DP8E
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HP Pro c640 G2 Chromebook Enterprise

Fotnoter om meddelandetjänster

 Tekniken med flerkärniga processorer förbättrar prestandan för vissa program. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programbelastning, samt
hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.
 Funktionen är ett tillval som måste konfigureras vid inköpstillfället.
 En enda Chrome Enterprise-uppgradering medföljer. Kräver en engångsinställning. Se https://support.google.com/a/topic/1409901.
 Tangentbordet, chassit och portarna på den nya HP Pro c640 G2 Chromebook Enterprise har testats att torkas av 1 000 gånger med Windex® Original Glass & Surface Wipes och Clorox® Disinfecting Wipes med EPA-registreringsnummer

5813-79. Använd inte servetterna på andra ytor på produkten. Se rengöringsanvisningarna i användarhandboken.
 Full HD är ett tillval som måste konfigureras vid köptillfället.
 Upp till 256 GB är ett tillval som måste konfigureras vid köptillfället. För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. Den faktiska kapacitet som formateras är lägre. Upp till 8,1 GB är inte tillgängligt för användaren.
 Baserat på interna tester av produkter med och utan HP Extended Range Wireless LAN.
 Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 6 är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-specifikationer. Specifikationerna för Wi-Fi 6

(802.11ax) är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkastet kan det påverka möjligheten för den bärbara datorn att kommunicera med andra 802.11ax-enheter.
 Se https://support.google.com/chrome/a/answer/6220366?hl=en för mer information.
 Licenser från tredje part krävs och säljs separat.
 Laddar batteriet upp till 90 % inom 90 minuter när systemet är avstängt eller i vänteläge vid användning av nätadaptern som medföljde den bärbara datorn och inga externa enheter anslutna. När laddningen har nått 90 % återgår

laddningshastigheten till den normala. Laddningstiden kan variera med +/– 10 % beroende på systemtolerans.
 

Fotnoter med tekniska specifikationer

 Tekniken med flerkärniga processorer har utformats för att förbättra prestandan hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på
programbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.
 Processorhastigheten anger maximalt prestandaläge; processorerna körs med lägre hastighet i läget för batterioptimering.
 Intel® Turbo Boost-prestandan varierar beroende på hårdvara, programvara samt övergripande systemkonfiguration. Gå till www.intel.com/technology/turboboost för mer information.
 Vi rekommenderar minnen från HP för att säkerställa kompatibilitet, då vissa minnesmoduler från tredje part inte följer branschstandard. Om minnen med olika hastigheter kombineras arbetar systemet med den lägre minneshastigheten.
 För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. Den faktiska kapacitet som formateras är lägre. Upp till 5,1 GB är inte tillgängligt för användaren.
 Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 6 (802.11ax) är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-specifikationer. Specifikationerna för Wi-Fi

6 är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkastet kan det påverka möjligheten för den bärbara datorn att kommunicera med andra 802.11ax WLAN-enheter. Endast tillgängligt i länder där
802.11ax stöds.
 Chromecast måste köpas separat.
 För visning av UHD/HD-bilder måste innehållet vara i UHD/HD.
 Funktionaliteten hos Intel® Iris® Xᵉ Graphics kräver att systemet konfigureras med Intel® Core™ i5- eller i7-processorer och minne med dubbla kanaler. Intel® Iris® Xᵉ Graphics med Intel® Core™ i5- eller 7-processorer och minne med en

kanal fungerar bara som UHD-grafik.
 Bakgrundsbelyst tangentbord är ett tillval.
 Upplösningar är beroende av skärmarnas kapacitet och inställningarna för upplösning och färgdjup.
 Lås säljs separat.
 HP fingeravtrycksläsare är ett tillval som kräver konfiguration vid köptillfället.
 Laddar batteriet upp till 90 % på 90 minuter när systemet är avstängt eller i vänteläge. En strömadapter med kapacitet på minst 65 watt krävs. När laddningen har nått 50 % återgår den till det normala. Laddningstiden kan variera +/- 10 %

beroende på systemtolerans.
 Batteriets faktiska wattimmar (Wh) varierar per designad kapacitet. Batterikapaciteten minskar naturligt med förvaringstid, tid över lag, användning, miljö, temperatur, systemkonfiguration, laddade program, funktioner,

energihanteringsinställningar och andra faktorer.
 Tillgängligheten kan variera i olika länder.
 HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten påbörjas vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer

information finns på http://www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga tjänstevillkor för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt
tillämplig lokal lagstiftning och sådana rättigheter påverkas inte på något annat sätt av HPs tjänstevillkor eller den begränsade HP-garanti som gäller för er HP-produkt.

 Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.
 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som införskaffas efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
 Chrome Enterprise-uppgraderingen säljs separat och kräver en engångsinstallation, prenumeration, Google Admin Console och organisationens domän. Se https://support.google.com/a/answer/60216.
 Pekreglaget och HP Sure View minskar den faktiska ljusstyrkan.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter beskrivs i
de uttryckliga garantivillkor som medföljer respektive produkt. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad
information i detta dokument.
 
Intel, Core, Pentium, Iris och Intel vPro är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. DisplayPort™ och DisplayPort™-
logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA samt andra länder. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers
forum. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. © 2021 Google LLC Alla rättigheter reserverade. Google och Google-logotypen är registrerade
varumärken som tillhör Google LLC.
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