
Datablad

HP Elite Dragony 13,5 tum
Chromebook
En lyxig molnupplevelse

Designad för arbete när, hur och var som
helst. Så enkelt som bara Chrome OS gör det
och med nslipade funktioner som
upprätthåller både koncentration och
anslutning. Den extremt lätta HP Elite
Dragony Chromebook levererar video och
ljud med hög kvalitet, en haptisk styrplatta
och 5G som tillval.

*Bilden motsvarar kanske inte produkten

Hög prestanda. Enklare med Chrome OS.
Ökat fokus och mer kreativitet med en högpresterande Chromebook som har senaste innovationerna inom anslutningsmöjligheter och
mobilitet. Alla dagar i veckan blir enkla med en extremt lätt och elegant enhet som sticker ut från mängden.

Samarbeta och delta på ett enklare sätt
En dator som är designad för virtuellt samarbete med avancerad och AI-förbättrad video och ljud via HP Presence för en komplett upplevelse.
Professionella samarbetslösningar hjälper till att organisera arbetslagets uppgifter.

Säkerhet på kommersiell nivå
Bekymmerslöst arbete med den extremt säkra och användbara HP Elite Dragony Chromebook som är så enkel att använda som bara Chrome
OS är och kommer med en HP Privacy-kamera och HP Sure View sekretesslter (tillval).

Hänger med utan problem. Hållbart tillverkad med hybrida material i magnesium/aluminium med låg densitet som erbjuder en kombination av
lätthet och styrka i samma eleganta design. Allt för att enkelt kunna ta med sig denna Chromebook oavsett vart än arbetsdagen leder.
Se mer av arbetet på en högre bildskärm med ett sidförhållande på 3:2. Med alternativ på upp till en 2K-upplösning erbjuds knivskarp denition
på den 13,5 tum stora bildskärmen med en sensor för omgivande ljus som anpassar ljusstyrkan till omgivningen.
Upplev livslik klarhet via en Chromebook 5 MP kamera som anpassar sig till svagt ljus. Kameran på 5 MP fångar upp mer vilket enklare och mer
effektivt korrigerar för svagt ljus.
Styrplattan ger direkt återkoppling vid navigering i appar och webbplatser med Chromebook. Styrplattans storlek matchar sidförhållandet på
3:2 och simulerar bildskärmsupplevelsen.
Professionella och toppmoderna mikrofoner som fångar upp röster, oavsett om de är stilla eller rör sig i rummet. Tillsammans med den AI-
baserade brusreduceringen som ltrerar bort bakgrundsljud erbjuder denna Chromebook en förbättrad konferensupplevelse.
Audio by Bang & Olufsen och fyra uppåtriktade högtalare med smarta diskreta förstärkare skapar tillsammans ett kraftfullt, rikt och kristallklart
ljud för en komplett upplevelse – oavsett om det handlar om ett konferenssamtal eller en lmkväll.
Få enkelt åtkomst till HPs trådlösa uppladdningsbara USI-penna G2 (tillval) och var alltid redo att fånga, skapa och presentera de bästa idéerna
med en magnet som kan fästas på en HP Elite Dragony Chromebook.
Upplev högre hastigheter och stabilitet i upptagna nätverk med en trådlös Wi-Fi 6E-anslutning och förbättrad Bluetooth® för alla viktiga
Bluetooth® -enheter.
5G-teknik erbjuder supersnabba datauppladdningar och -överföringar från nästan var som helst medan Wi-Fi 6E och förbättrade Bluetooth® -
anslutningar erbjuder högre hastigheter och stabilitet i nätverk med mycket trak.
Skydda innehåll och integritet. Skydda innehåll omedelbart från nykna ögon med HP Sure View Reect (tillval) som blockerar bildskärmen och
blockera kameran fysiskt med den praktiska HP Privacy-bländaren.
Inget behov av omständliga metoder för att överföra information mellan din Chromebook och mobila enheter. Använd appen HP QuickDrop för
att trådlöst föra över dokument, foton och videor, anteckningar, webbplatser, adresser och mer mellan olika enheter.
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HP Elite Dragony 13,5 tum Chromebook Specikationstabell

*Bilden motsvarar kanske inte produkten

Tillgängliga operativsystem Chrome OS™

Processorfamilj 12:e generationens Intel® Core™ i7-processor; 12:e generationens Intel® Core™ i3-processor; 12:e generationens Intel®
Core™ i5-processor

Tillgängliga processorer

Intel® Core™ i3-1215U med Intel® UHD Graphics (1,2 GHz basfrekvens, upp till 4,4 GHz med Intel® Turbo Boost
Technology, 10 MB L3-cache, 6 kärnor, 8 trådar); Intel® Core™ i5-1235U (1,3 GHz basfrekvens, upp till 4,4 GHz med
Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3-cache, 10 kärnor, 12 trådar); Intel® Core™ i7-1255U (1,7 GHz basfrekvens, upp
till 4,7 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3-cache, 10 kärnor, 12 trådar); Intel® Core™ i5-1245U (1,6 GHz
basfrekvens, upp till 4,4 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3-cache, 10 kärnor, 12 trådar), med stöd för
Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i7-1265U (1,8 GHz basfrekvens, upp till 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost
Technology, 12 MB L3-cache, 10 kärnor, 12 trådar), med stöd för Intel® vPro® Technology

Maximalt minne 32 GB LPDDR4x-4266 MHz RAM
Inbyggt minne. Stöd för minne med dubbla kanaler.

Intern lagring 128 GB upp till 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD-enhet
Bildskärmens storlek (diagonalt,
metriskt) 13,5 tum (34,3 cm)

Bildskärm

34,3 cm (13,5 tum) antireexbehandlad WUXGA+ IPS-pekskärm med mikroram, HP Eye Ease, 400 cd/m², och 72 %
NTSC (1920 x 1280); 34,3 cm (13,5 tum) antireexbehandlad WUXGA+ IPS-pekskärm med mikroram, BrightView,
integrerat HP Sure View Reect-sekretesslter, 1000 cd/m² och 72 % NTSC (1920 x 1280); 34,3 cm (13,5 tum) WUXGA+
IPS-pekskärm med mikroram, BrightView, HP Eye Ease, 400 cd/m² och 72 % NTSC (1920 x 1280); 34,3 cm (13,5 tum)
2K IPS-pekskärm med mikroram, BrightView, 400 cd/m² och 72 % NTSC (2256 x 1504) 

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

Ljud Ljud från B&O och dubbla stereohögtalare
Trådlös teknik (Support för MU-MIMO och Chromecast)
Expansionsplatser 1 microSD

Portar och anslutningar
2 Thunderbolt™ 4 med USB4™ Type-C® 40 Gbit/s överföringshastighet (USB-strömförsörjning, DisplayPort™ 1.4); 1
SuperSpeed USB Type-A 10 Gbit/s överföringshastighet; 1 kombinerat stereohörlurs-/mikrofonuttag; 1 HDMI 2.0  ;
(HDMI-kabel säljs separat.)

Inmatningsenheter Fullstort bakgrundsbelyst tangentbord; Haptisk styrplatta med stöd för multipekfunktion;

Kommunikation Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) och Bluetooth® 5.2 M.2 kombinerat, vPro®; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) och Bluetooth® 5.2
M.2 kombinerat, icke-vPro® ; Intel® XMM™ 7360 LTE Advanced Cat 9; Intel® 5G-lösning 5000 ;

Kamera 5 MP sekretesskamera
Programvara Chrome Enterprise Upgrade; Chrome Education Upgrade; HP QuickDrop; 
Säkerhetshantering Plats för Nano-säkerhetslås; Google Titan C; Zero Touch Enrollment;
Fingeravtrycksläsare Fingeravtryckssensor
Strömförsörjning HP Smart 65 W USB Type-C®-adapter; HP Smart 45 W USB Type-C®-adapter; HP 65 W USB Type-C® tunn adapter
Batterityp 4-cells HP-batteri med lång livslängd, 50 Wh litiumjonpolymer
Yttermått 29,45 x 22,18 x 1,66 cm
Vikt Från 1,27 kg (Vikten varierar för olika kongurationer. Inkluderar inte nätadapter.)
Miljöcertikat EPEAT® -registrerade kongurationer nns tillgängliga; TCO-certierade kongurationer tillgängliga
Energy Star-certierad (fast serie) ENERGY STAR®-certierad

Garanti

HP Services erbjuder 1 eller 3 års begränsad garanti och 90 dagars begränsad programvarugaranti, beroende på land.
Batterier har som standard ett års begränsad garanti. Se http://www.hp.com/support/batterywarranty/ för ytterligare
information. Service på plats och utökad täckning är också tillgänglig. HP Care Pack-tjänster är utökade serviceavtal
(tillval) som sträcker sig utanför de begränsade standardgarantierna. För att hjälpa er välja rätt servicenivå för HP-
produkten nns ett sökverktyg för HP Care Pack-tjänster på: http://www.hp.com/go/cpc.
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HP Elite Dragony 13,5 tum Chromebook

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP 635 trådlös mus för era enheter
På språng. På kontoret. Med en eller era enheter. Var och hur ni än arbetar är det här en mus
som är redo för allt. Den är bekväm och anpassningsbar med programmerbara knappar samt
inkluderar Bluetooth®-anslutning för ökad exibilitet.
Produktnummer: 1D0K2AA

HP Prelude Pro 15.6-inch Recycled
Backpack

Pendla med en snygg och slitstark ryggsäck som har en tankeväckande designad med miljön i
åtanke och tillverkad med återvunnet tyg . HP Prelude Pro-återvunnen ryggsäck har
säkerhetsfunktioner för er sinnesfrid när ni bär på era enheter från arbetet till hemma och
överallt.
Produktnummer: 1X644AA

HP laddningsbar aktiv USI-penna

Skapa allt möjligt med den här pennan som är designad för att skapa på HP Chromebook x2
11 . Ladda utan anslutning tack vare den trådlösa NFC-laddningsdesignen och få en batteritid
på 20 dagar . Den är magnetisk och levereras med ytterligare två pennspetsar som gör att
man kan redigera, rita och skriva med en pennas noggrannhet.
Produktnummer: 235N6AA

HP USB-stereoheadset G2
Anslut och var alltid redo att tala och höras tydligt hela dagen. Med brusreducering, bekväm
design och enkel justering erbjuder ljudkomforten många samtal utan störningar eller
frustrationer.
Produktnummer: 428K6AA

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
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HP Elite Dragony 13,5 tum Chromebook
Fotnoter om meddelandetjänster
 Intel® 5G-modulen är ett tillval och måste kongureras på fabriken. Modul designad för 5G-nätverk, NR NSA (icke fristående), när nätverksleverantörer implementerar Evolved-Universal Terrestrial Radio Access New Radio Dual Connectivity (ENDC) med både 100

Mhz för 5G-NR och LTE Channel-bandbredd med 256QAM 4x4 enligt vad som denieras av 3GPP. Modulen kräver aktivering och ett serviceavtal som köps separat. Kontakta operatören för information om täckning och tillgänglighet i aktuell region. Anslutnings-,
uppladdnings- och nedladdningshastighet varierar beroende på nätverk, plats, omgivningar, nätverksförhållanden och andra faktorer. Bakåtkompatibel med 4G LTE och 3G HSPA. 5G-modulen planeras vara tillgänglig för utvalda plattformar och länder där den stöds
av operatörer.
 Det integrerade sekretessltret HP Sure View Reect är ett tillval som måste kongureras vid inköp och är utformat för att fungera i liggande läge.
 Wi-Fi 6E kräver en 6 GHz router, som säljs separat, för att kunna fungera med 6 GHz-bandet. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 6E är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-specikationer. Specikationerna för Wi-Fi 6E är

endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specikationerna skiljer sig från utkastet kan det påverka möjligheten för den bärbara datorn att kommunicera med andra Wi-Fi 6E-enheter. Endast tillgängligt i länder där Wi-Fi 6E stöds.
 2K-innehåll krävs för att visa 2K-bilder. Tillvalsfunktion som måste kongureras vid köptillfället.
 Tillvalsfunktion som måste kongureras vid inköpstillfället.
 En trådlös åtkomstpunkt och internetåtkomst krävs. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Specikationerna för 802.11ac WLAN är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specikationerna skiljer sig från utkasten kan

detta påverka datorns förmåga att kommunicera med andra 802.11ac WLAN-enheter.
 För att använda HP QuickDrop behövs en HP Chrome OS-enhet med HP QuickDrop-appen. Det är också nödvändigt att ha en Android-enhet (telefon eller platta) med Android 7 (Nougat) eller senare och/eller en iOS-enhet (telefon eller platta) med iOS 12 eller

senare. Appen måste nnas på båda enheter för att kunna parkoppla. Den MÅSTE laddas ned på den iOS- eller Android-enhet som användaren försöker parkoppla.
 Säljs separat eller som tillval.

 

Fotnoter med tekniska specikationer
 Processorhastigheten anger maximalt prestandaläge; processorerna körs med lägre hastighet i läget för batterioptimering.
 Intel® Turbo Boost-prestandan varierar beroende på hårdvara, programvara samt övergripande systemkonguration. Gå till www.intel.com/technology/turboboost för mer information.
 Tekniken med erkärniga 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 programvarukongurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.
 Wi-Fi 6E kräver en Wi-Fi 6E-router, som säljs separat, för att kunna fungera med 6 GHz bandet. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 6E är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-specikationer. Och är tillgängligt i länder där

Wi-Fi 6E stöds.
 Chromecast måste köpas separat.
 WWAN-modulen är en tillvalsfunktion som kräver fabriksinställning och ett separat tecknat serviceavtal. Kontakta operatören för information om täckning och tillgänglighet i aktuell region. Anslutningshastighet varierar beroende på plats, omgivning,

nätverksförhållande och andra faktorer. 4G LTE är inte tillgängligt på alla produkter eller i alla regioner.
 SuperSpeed USB 20 Gbit/s nns inte tillgängligt med Thunderbolt™ 4.
 För visning av HD-bilder måste innehållet vara i HD.
 De graska funktionerna i Intel® Iris® X? kräver att systemet kongureras med Intel® Core™ i5- eller i7-processorer och minne med dubbla kanaler. Intel® Iris® X? -grak med Intel® Core™ i5- eller 7-processorer och minne med en kanal fungerar bara som UHD-

grak.
 Upplösningar är beroende av skärmarnas kapacitet och inställningarna för upplösning och färgdjup.
 Det integrerade sektretessltret HP Sure View Reect är ett tillval som måste kongureras vid köptillfället och är utformat för att fungera i liggande orientering.
 Den faktiska ljusstyrkan blir lägre med pekskärm eller Sure View.
 Chrome Enterprise Upgrade kräver en engångsinstallation, prenumeration, Google Admin Console och organisationens domän. Se https://support.google.com/a/topic/1409901.
 Chrome Education Upgrade kräver en engångsinstallation, abonnemang, Google Admin Console och organisationens domän. Se https://support.google.com/a/answer/60216.
 HP Quick Drop kräver internetåtkomst och en dator med Windows 10 som har appen HP QuickDrop förinstallerad och antingen en Android-enhet (telefon eller platta) med Android 7 eller senare och Android-appen HP QuickDrop och/eller en iOS-enhet (telefon eller

platta) med iOS 12 eller senare och iOS-appen HP QuickDrop.
 Lås säljs separat.
 HPs ngeravtryckssensor är ett tillval som måste kongureras vid köptillfället.
 Batteriets faktiska wattimmar (Wh) kan skilja sig från den designade kapaciteten. Batterikapaciteten minskar naturligt med förvaringstid, tid över lag, användning, miljö, temperatur, systemkonguration, 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 geograska områden. Tjänsten påbörjas vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer information nns 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 inköpstillfället. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt lokal tillämplig lagstiftning och dessa rättigheter
påverkas inte på något annat sätt av HPs tjänstevillkor eller den begränsade HP-garanti som gäller för HP-produkten.

 Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika länder. Mer information nns på www.epeat.net.
 Laddas upp till 90 % på 90 minuter när systemet är avstängt eller i vänteläge vid användning av nätadaptern som medföljer den bärbara datorn. När laddningen har nått 90 % återgår laddningshastigheten till den normala. Laddningstiden kan variera +/-10 %

beroende på systemtolerans.
 Intel vPro® kräver Chrome OS R99 eller senare, en processor med stöd för vPro, vPro-aktiverat trådbundet LAN- och/eller WLAN-kort, Wi-Fi 6E och H1-säkerhetschip. Vissa funktioner kräver ytterligare programvara från tredje part för att kunna köras. Funktionerna

i vPro® Essentials och Enterprise varierar. Se http://intel.com/vpro.
 För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. Den faktiska kapacitet som formateras är lägre. Upp till 8,1 GB är inte tillgänglig för användare.

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

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster
från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information i detta dokument.
 
Intel, Core, Thunderbolt, Iris och Intel vPro är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Bluetooth är ett varumärke som
tillhör varumärkesinnehavaren och används av HP Inc. på licens. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum. SDXC är ett registrerat varumärke som
tillhör SD-3C i USA, andra länder eller bådadera. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. © 2022 Google LLC Med ensamrätt. Google och
Google-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Google LLC.
April 2022
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