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HP Chromebook x360 14 G1HP Chromebook x360 14 G1
En företagsklassad Chromebook™ för livet i molnetEn företagsklassad Chromebook™ för livet i molnet

Få en enhet som är utvecklad för
moderna arbetsplatser med den
mångsidiga HP Chromebook x360 14
G1, vår första Chromebook™ som
stödjer upp till en Intel® Core™ i7-
processor.  Maximera produktiviteten
med snabba, enkla och säkra Chrome
OS™- och Android™-appar  och en
14-tumspekskärm i full HD.

Design som väcker uppmärksamhet i alla sammanhangDesign som väcker uppmärksamhet i alla sammanhang

Ange en ny standard för design med den snygga silverfärgade Chromebook™ med tjocklek på bara 16 mm,
hölje och tangentbordskant i aluminium, diamantskuren styrplatta och en pekskärm med smal kant. Arbeta
effektivt i dåliga ljusförhållanden med bakgrundsbelyst tangentbord.

Hitta ett skönt lägeHitta ett skönt läge

Anpassa till aktuell miljö, projekt eller presentation med Chromebook™ med 360° gångjärn med lägena för
bärbart, stående, vinklat och platta, och skriv, peka och spela in allt som krävs.

Koll på multitasking, möten och e-postKoll på multitasking, möten och e-post

Klara av alla arbetsuppgifter med kraften hos en 8:e generationens Intel®-processor  och en batteritid på
upp till 13 timmar.  Öppna och använd fler appar samtidigt på skärmen med smal kant med upp till 64 GB
lagring och 16 GB minne. Smidig anslutning med USB-C™.

Arbeta lugnt och tryggt i det säkra Chrome OS™ som inte kräver några stora underhållsinsatser och har
flera skyddsnivåer, löpande automatiska uppdateringar, virusskydd, sandlådefunktion, kryptering och
verifierad start.
Använd G Suite- och Android™-appar för produktivitet via Google Play Store på en Chromebook™ som är
utvecklad för företag, med optimal flexibilitet och en bekant pekskärmsupplevelse.
Ladda Chromebook™ och tillbehör med USB-C™ via två USB-C™-portar. Använd HP USB-C™
dockningsstation som tillval för att lägga till en extern skärm, ansluta till ett trådbundet nätverk och
använda tillbehör med USB-A.
Få ut mesta möjliga av media och virtuella möten med kraftfullt Audio by B&O PLAY och integrerad
framåtvänd webbkamera i Full HD.
Lita på att IT-investeringen backas upp av ett års begränsad standardgaranti. Utöka skyddet genom att
lägga till en HP Care-tjänst som tillval.
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HP Chromebook x360 14 G1 SpecifikationstabellHP Chromebook x360 14 G1 Specifikationstabell

Tillgängliga operativsystemTillgängliga operativsystem Chrome OS™

ProcessorfamiljProcessorfamilj Intel® Pentium®-processor; 8:e generationens Intel® Core™ i7-processor (i7-8650U); 8:e generationens Intel®
Core™ i5-processor (i5-8350U); 8:e generationens Intel® Core™ i3-processor (i3-8130U)

Tillgängliga processorerTillgängliga processorer

Intel® Pentium® 4415U med Intel® HD Graphics 610 (2,3 GHz, 2 MB cache, 2 kärnor); Intel® Core™ i7-8650U
med Intel® UHD Graphics 620 (1,9 GHz basfrekvens, upp till 4,2 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB
cache, 4 kärnor); Intel® Core™ i5-8350U med Intel® UHD Graphics 620 (1,7 GHz basfrekvens, upp till 3,6 GHz
med Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB cache, 4 kärnor); Intel® Core™ i3-8130U med Intel® UHD Graphics
620 (2,2 GHz basfrekvens, upp till 3,4 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 4 MB cache, 2 kärnor)

Maximalt minneMaximalt minne 16 GB DDR4-2133 SDRAM-minne

Intern lagringIntern lagring 32 GB upp till 64 GB eMMC 5.0 

BildskärmBildskärm 35,56 cm (14 tum) WLED-bakgrundsbelyst FHD IPS eDP BrightView pekskärm, 220 cd/m², 67 % sRGB (1920 x
1080) 

Tillgänglig grafikTillgänglig grafik Inbyggd: Intel® HD Graphics 610; Intel® UHD Graphics 620
(Stöd för HD-avkodning, DX12, och HDMI 1.4b.)

LjudLjud B&O PLAY, dubbla högtalare

Trådlös teknikTrådlös teknik Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® och Bluetooth® 4.2, icke-vPro™ 
(Kompatibel med Miracast-certifierade enheter.)

ExpansionsplatserExpansionsplatser 1 microSD (Stödjer microSD, SDHC, SDXC.)

Portar och anslutningarPortar och anslutningar 2 USB 3.1 Type-C™ (stöd för laddning och video, dataöverföring, ström); 1 USB 3.1 Gen 1 (HP Sleep and
Charge); 1 kombinerat stereohörlurs-/mikrofonuttag

InmatningsenheterInmatningsenheter Fullstort texturerat island-tangentbord i Flint Silver, bakgrundsbelyst; Styrplatta med stöd för multi-touch-
gester, tryckningar aktiverade som standard;

KameraKamera 720p HD-kamera 

Tillgänglig programvaraTillgänglig programvara HP Classroom Manager 

SäkerhetshanteringSäkerhetshantering H1 Säkerhet IC; Nano plats för säkerhetslås

StrömförsörjningStrömförsörjning HP Smart 45 W extern nätströmsadapter

BatteritypBatterityp 3-cells HP-batteri med lång livslängd, 60,9 Wh litiumjon

BatteridriftstidBatteridriftstid Upp till 13 timmar

YttermåttYttermått 32,55 x 22,7 x 1,6 cm

ViktVikt Från 1,61 kg (Vikten varierar för olika konfigurationer.)

EnergieffektivitetEnergieffektivitet ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver

Specifikationer för omgivningSpecifikationer för omgivning Låghalogen; TCO 5.0-certifierad

GarantiGaranti

HP Services erbjuder 1 års begränsad garanti och 90 dagars begränsad garanti på programvara som tillval,
beroende på land. Batterier har som standard ett års begränsad garanti med undantag för batterier med lång
livslängd som har samma begränsade garanti (1 år eller 3 år) som plattformen. Se
http://www.hp.com/support/batterywarranty/ för ytterligare information. Service på plats och utökad
täckning är också tillgängligt. HP Care Pack-tjänster är tillval med utökade serviceavtal som sträcker sig
utanför de begränsade standardgarantierna. Som en hjälp att välja rätt servicenivå för HP-produkten finns ett
sökverktyg för HP Care Pack-tjänster på: http://www.hp.com/go/cpc.
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HP Chromebook x360 14 G1HP Chromebook x360 14 G1

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP USB-C-minidockaHP USB-C-minidocka

Var produktiv på resande fot med en smidig portexpansion i fickstorlek som är snygg och
funktionell. HP USB-C™-minidockan har en modern, texturerad design och levererar pass-
through-laddning  samt data-, video-, nätverks- och enhetsanslutning  i form av en kompakt,
bärbar docka. Var produktiv på resande fot med en smidig portexpansion i fickstorlek som är
snygg och funktionell. HP USB-C™-minidockan har en modern, texturerad design och levererar
pass-through-laddning  samt data-, video-, nätverks- och enhetsanslutning  i form av en
kompakt, bärbar docka.
Produktnummer: 1PM64AAProduktnummer: 1PM64AA

HP 17,3 Business-ryggsäckHP 17,3 Business-ryggsäck

Håll händerna fria och din bärbara dator skyddad med HP 17,3 Business-ryggsäcken, som är
utformad för att följa med dig in på och ut från kontoret samt på resor. Den har låsbara
dragkedjor, en säker RFID-ficka och utrymme för en enhet som är upp till 43,94 cm (17,3-tum)
diagonalt, telefon, tillbehör och mycket mer.
Produktnummer: 2SC67AAProduktnummer: 2SC67AA

HP Comfort Grip trådlös musHP Comfort Grip trådlös mus
HP Comfort Grip trådlös mus har 30 månaders batterilivslängd och en kraftfull, moderna
design som integreras sömlöst med HP:s bärbara företagsdatorer.
Produktnummer: H2L63AAProduktnummer: H2L63AA

HP Notebook-strömbankHP Notebook-strömbank
Öka den bärbara datorns  driftstid och ladda USB-enheter samtidigt med den bärbara och
laddningsbara HP Notebook Power Bank. Öka den bärbara datorns  driftstid och ladda USB-
enheter samtidigt med den bärbara och laddningsbara HP Notebook Power Bank.
Produktnummer: N9F71AAProduktnummer: N9F71AA

HP Slim USB-tangentbord och -musHP Slim USB-tangentbord och -mus

Arbeta smart och maximera din arbetsyta med HP Slims snygga USB-tangentbord och mus,
utformade för att komplettera 2015-klassen av HPs företagsdatorer. Arbeta smart och
maximera din arbetsyta med HP Slims snygga USB-tangentbord och mus, utformade för att
komplettera 2015-klassen av HPs företagsdatorer.
Produktnummer: T6T83AAProduktnummer: T6T83AA

HP 3 års maskinvarusupport påHP 3 års maskinvarusupport på
plats nästa arbetsdag för bärbaraplats nästa arbetsdag för bärbara
datorerdatorer

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: UQ992EProduktnummer: UQ992E
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HP Chromebook x360 14 G1HP Chromebook x360 14 G1

Fotnoter om meddelandetjänsterFotnoter om meddelandetjänster

 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
programmens arbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.
 Internetåtkomst krävs och säljs separat. Vissa appar kan behöva köpas.
 Batteritester kommer att utföras av HP med hjälp av Google Chrome OS power LoadTest. Batteriets livslängd och maximala kapacitet minskar naturligt ju längre tid du använder det. Se http://www.chromium.org/chromium-

os/testing/power-testing för information om testerna.
 Säljs separat. Licens krävs.
 Säljs separat. Se produktens snabbspecifikationer för information om kompatibla dockningsstationer från HP.
 Säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information finns på

www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med
gällande lokala lagar, och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för din HP-produkt.

Fotnoter med tekniska specifikationerFotnoter 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
programmens arbetsbelastning, 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.
 För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. 1 TB = 1 biljon byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är mindre. Upp till 30 GB (för Windows 10) är reserverat för programvara för systemåterställning.
 En trådlös åtkomstpunkt och en internettjänst erfordras och kräver separat tecknade avtal. Endast ett begränsat antal åtkomstpunkter är tillgängliga för allmänheten.
 Google Drive-erbjudandet är knutet till den här enheten och kan inte överlåtas. Om enheten returneras återkallas det extra lagringsutrymmet. För att utnyttja erbjudandet måste du ha Chrome OS™ 23 eller senare. Internetanslutning krävs

och ingår inte. Ytterligare information om återbetalning, förnyelse, annullering och utgångsdatum för lagringstjänsten finns på Googles webbplats https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en
 För visning av HD-bilder måste innehållet vara i HD.
 Upplösningen är beroende av skärmens kapacitet och inställningarna för upplösning och färgdjup.
 HP Classroom Manager säljs separat. Det är nödvändigt att köpa HP Classroom Manager för styrning och låsning från lärarens stationära dator
 Lås måste köpas separat.
 Testerna har utförts av HP med hjälp av Google Chrome OS power_LoadTest. Batteriets livslängd varierar och dess maximala kapacitet minskar naturligt ju längre tid du använder det. Se http://www.chromium.org/chromium-

os/testing/power-testing för information om testerna.
 HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer

information finns på www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor för den tjänst som levereras till eller initieras av kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enlighet med
gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för er HP-produkt.

 EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Gå till http://www.epeat.net för att visa registreringsstatus efter land. Sök efter nyckelordet generator i HPs butik för tredjepartstillval för
solcellsdrivna generatortillbehör på www.hp.com/go/options.

 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som införskaffas efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
 Miracast är en trådlös teknik som datorn kan använda för att projicera skärmen till TV-apparater, projektorer och direktuppspelning.

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

Copyright © 2018 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.
 
Android, Google, Google-logotypen, Chrome, Chromebook och Google Play är varumärken som tillhör Google Inc. Intel, Core, Celeron och Pentium är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Bluetooth är ett varumärke som tillhör varumärkesinnehavaren och som används av HP Inc. på licens. USB Type-C™ och
USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum. SD, SDHC och SDXC är registrerade varumärken som tillhör SD-3C i USA, andra länder eller bådadera. ENERGY STAR är ett registrerat
varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency.

4AA7-4439, Januari 2019
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