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HP Chromebook x360 14b-ca0100nd
Jouw favoriete apps. Het vermogen om door te blijven gaan.
Het entertainment dat jij wilt. De prestaties die je zoekt. Nu kun je beide hebben met 360° aan veelzijdigheid in een
Chromebook die ontworpen is om meer te doen. Deze 35,6 cm (14 inch) convertible pc, boordevol functies, biedt een
lange batterijduur en toegang tot de Google Play Store, zodat je langer kunt spelen, chatten en creëren.

Tal van functies, krachtige prestaties

Deze Chromebook beschikt over de eigenschappen
en draagbaarheid die je nodig hebt om dingen voor
elkaar te krijgen, dankzij de Intel® processor1 en
graphics, koeling zonder ventilator voor meer rust bij
het werken, USI universele pen-ondersteuning2 en
een lange batterijduur3.

Entertainment dat zich aan jou aanpast

Een veelzijdig 360° scharnier, de schoonheid van een
dunne schermrand, een high definition touchscreen,
een naadloos metalen toetsenborddek en audio van
B&O staan garant voor fantastisch beeld en geluid.

Apps voor alles wat je doet

Een nieuwe definitie van werken en spelen met de
naadloze integratie van je favoriete Chrome browser,
altijd veilig en up-to-date, en toegang tot een heel
ruime selectie aan apps in de Google Play Store.4
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Pluspunten
Chrome
Met dit gebruiksvriendelijke besturingssysteem ben je snel in elke situatie en
surf je veiliger op het web.
Dual-core Intel® Celeron®-processor
De ideale combinatie van prestaties, stroomverbruik en prijskwaliteitverhouding houdt in dat het device probleemloos en betrouwbaar
werkt met twee processorcores om alle taken uit te voeren.5
Google One
Krijg een jaar lang toegang tot Google One, met 100 GB opslagruimte in de
cloud, ondersteuning van experts van Google en unieke voordelen voor
leden, allemaal met één abonnement dat kan worden gedeeld.6
FHD IPS-touchscreen
Je content ziet er altijd op zijn best uit met inkijkhoeken van 178° en een
schitterende weergave. En dankzij touchscreentechnologie kun je de pc direct
op het scherm bedienen.7
USB 3.1-connector
Met 's werelds populairste USB-ingang kun je elk bestaand USB-apparaat
aansluiten en heb je een tienmaal snellere dataoverdracht dan met USB 2.0.
USB-C™
Laad je apparaat op of maak verbinding met een extern display via slechts
één USB-C™ Thunderbolt™-poort met een datasnelheid van 40 Gb/s. Hij is
omkeerbaar, dus je kunt de connector niet verkeerd plaatsen.8
64 GB eMMC-opslag
Een geïntegreerde multimediakaart biedt betrouwbare flash-gebaseerde
opslag voor een gunstige prijs. De afwezigheid van bewegende delen zoals
bij een traditionele schijf verkleint de kans op storingen en schade.

DDR4 RAM
DDR4 is het RAM van de toekomst, dat is ontworpen om efficiënter en
betrouwbaarder te werken bij hogere snelheden. Dankzij de hogere
bandbreedte gaat alles stukken sneller, van multitasking tot gamen.
HP Wide Vision HD-camera
Door het 88 graden brede gezichtsveld kun je videochatten met het hele
gezin of een aantal vrienden en zie je elk detail haarscherp.9
Chrome
Met dit gebruiksvriendelijke besturingssysteem ben je snel in elke situatie en
surf je veiliger op het web.
Geen ventilator
Door het innovatieve design zonder ventilatoren is de pc is stil, zonder
luidruchtige hardware of lelijke ventilatieopeningen.
360° draaibaar scharnier
Innovatief ontworpen om 360° te draaien, zodat je het apparaat in vier
standen kunt gebruiken. Werk in de laptopstand, kijk in omgekeerde stand,
speel in de tentstand en reis in de tabletstand.
Geoptimaliseerd metalen design
Een gestroomlijnd, hoogwaardig metalen design levert een dunnere, lichtere
pc en biedt tegelijkertijd robuuste duurzaamheid dankzij de geavanceerde
3D-metaalvormtechnologie.
Google Play Store
De miljoenen favoriete Android-apps die je kent van je telefoon of tablet
draaien nu op je Chrome-device, zonder concessies te doen aan de snelheid,
eenvoud of veiligheid.14
Display met smalle randen
Door een groter scherm in een kleiner kader te stoppen, wordt het uiterlijk
van je scherm met een efficiënt ontwerp geoptimaliseerd dankzij de smalle
rand.
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Specificaties
Prestaties

Interfacemogelijkheden

Besturingssysteem

Draadloze connectiviteit

Chrome OS™

Processor

Intel® Celeron® N4000 (1,1 GHz basisfrequentie, tot 2,6 GHz burstfrequentie, 4 MB cache, 2
cores)
Processorfamilie: Intel® Celeron® processor 6,7

Chipset

Intel® geïntegreerde SoC

Geheugen

Intel® Wireless-AC 9560 (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 5 combo (ondersteuning voor gigabitoverdrachtssnelheden) 11,12
MU-MIMO-ondersteuning; Miracast-compatibel

Poorten

2 USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (gesignaleerde snelheid van 5 Gbit/s, stroomlevering 3.0,
DisplayPort™ 1.2); 1 USB 3.1 Gen 1 Type-A (alleen dataoverdracht); 1
hoofdtelefoon/microfoon combo
1 micro SD-mediakaartlezer

4 GB LPDDR4-2400 SDRAM (ingebouwd)
Overdrachtssnelheden tot 2400 MT/sec.

Webcam

Gegevensopslag

Ontwerp

64-GB eMMC
Optische drive niet inbegrepen
100 GB Google One™ (1-jarig abonnement inbegrepen)1

HP Wide Vision HD-camera met twee ingebouwde digitale microfoons

Productkleur

Video

Klep in Ceramic White, standaard en toetsenbordframe in Natural Silver
Matte basisafwerking, geverfde klep en toetsenbordframe

Audio

Aanvullende informatie

Geïntegreerd: Intel® UHD Graphics 600;
B&O, twee luidsprekers

Scherm

Bestelnr.

P/N: 8UG21EA #ABH
35,6 cm (14 inch) diagonaal WLED-backlit ontspiegeld FHD IPS-touchscreen met microranden UPC/EAN code: 194721150844
(1920 x 1080)
Gewicht
1,58 kg;
Display Color Gamut
45% NTSC
In verpakking: 1,92 kg
Gewicht, noot (metrisch): Gewicht is afhankelijk van de configuratie
Brightness(typical)
220 nits
Afmetingen
Voeding
32,4 x 22,6 x 1,88 cm;
45 watt USB Type-C™-voedingsadapter;
In verpakking: 30,5 x 48,3 x 6,9 cm
Type batterij
Afmetingen, noot (metrisch): Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie
2-cels, 47 Wh lithium-ion;
Garantie
190 gr;
1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; De garantie van het product kan worden
Batterij en voeding
verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie: www.hp.nl/garantie-uitbreiding
3
Tot 10 uur en 45 minuten ;
Toetsenbord
Full-size eilandstijl keramisch wit toetsenbord
TouchPad met multi-touch bewegingsondersteuning

Kenmerken

Touchscherm

Beveiligingsbeheer

H1 veilige microcontroller; Kensington Nano Security Slot™

Sensoren

GMR; Accelerometer; Magnetometer
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Garantieservices*

Aanbevolen accessoires
* Niet inbegrepen.
HP 15,6-inch (39,62 cm)
Active backpack
(Black/Mint Green)
1LU22AA

HP draadloze muis
Z3700 - wit/roze
4VY82AA

HP Spectre oplaadbare
muis 700
(bordeauxrood)
5VD59AA

3 jaar haal- en brengservice
U1PS3E

Feature Messaging Footnotes
1
Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en
klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.
2
Pen wordt ondersteund, maar wordt apart verkocht.
3
Tests uitgevoerd door HP met Google Chrome OS Power LoadTest. De accuwerktijd verschilt en de maximumcapaciteit van de accu neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing voor testgegevens.
4
Google Play Store-apps worden apart verkocht en zijn niet inbegrepen.
5 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De performance
varieert, afhankelijk van je hardware- en softwareconfiguratie.
6 Met deze aanbieding voor Google One ('de aanbieding') kun je gedurende 12 maanden vanaf de dag van verzilvering kosteloos gebruikmaken van de voordelen van het abonnement. Nadat je de aanbieding hebt
verzilverd, kun je op de pagina Abonnementen van de Google Play Store zien wanneer het abonnement afloopt. Voor de aanbieding heb je een Google Payments-account nodig. De aanbieding is geldig tot en met 31
januari 2020 en moet voor die tijd worden gebruikt. Deze aanbieding geldt uitsluitend voor nieuwe gebruikers van Google One in Australië, Canada (m.u.v. Quebec), Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Japan,
Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, die op of na 1 mei 2019 een nieuwe Chromebook hebben aangeschaft. Kijk voor meer informatie op
www.google.com/chromebook/offers/.
7
Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.
8
USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum.
9 Om de beschreven kenmerken te gebruiken is mogelijk software of een andere applicatie van derden vereist.
14
Toegang tot de Google Play Store en aanverwante apps wordt aangeboden als onderdeel van een reguliere OS-update. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar op het moment van aankoop; ga voor meer informatie
over de releasedatum in de Play Store naar www.google.com.

Technische specificaties, voetnoten
1 This Google One membership offer (Offer) provides you with subscription benefits at no charge for a period of twelve months from the day you redeem the offer. After you redeem the offer, you can confirm the Offer

period end date in your Subscriptions page in the Google Play Store. The Offer requires a Google Payments account. Offer expires and must be redeemed by January 31, 2020. This Offer is limited to new users of Google
One in Australia, Canada (excluding Quebec), Denmark, Finland, France, Germany, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, United Kingdom, and the US who purchased a new Chromebook device on or after May
1, 2019. See www.google.com/chromebook/offers/ for details.
3 Tests uitgevoerd door HP met Google Chrome OS power_LoadTest. De levensduur van de batterij varieert en de maximum capaciteit neemt mettertijd en door herhaald gebruik af. Kijk op
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing voor testgegevens.
6
Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en
klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.
7
De prestaties van Intel® Turbo Boost zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie. Kijk voor meer informatie op http://www.intel.com/technology/turboboost/.
11 Gigabitsnelheid via Wi-Fi® is mogelijk bij het overzetten van bestanden tussen twee devices die op dezelfde router zijn aangesloten. Vereist een draadloze router, apart verkrijgbaar, die 160 MHz kanalen ondersteunt.
12
Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn
vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor
technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document. Microsoft, Windows en het Windows logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een handelsmerk
van de houder, dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd merk van de
Amerikaanse overheid. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardwareupgrade
en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd
ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
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