Datasheet

HP Chromebook 14a-na0100nd
Voor werk, school, vrije tijd en alles daartussenin
Werk en vrije tijd komen samen in de nieuwe HP Chromebook. Dankzij de snelle Intel®-processor, een display van 35,6
cm (14 inch) voor meer schermruimte, stereo speakers die afgestemd zijn door de audio-experts van B&O en een lange
accuwerktijd kun je tegelijk aan een klus werken en je favoriete films en series bekijken.

Ideaal voor je favoriete series

Met je laptop comfortabel op schoot zit je front row
bij al je favoriete films en series dankzij het fraaie hddisplay met smalle randen1 en speakers die zijn
afgestemd door de audio-experts van B&O.

Ontworpen om je tempo bij te houden

Profiteer van zeer snelle prestaties met een Intel®processor, ruime opslagmogelijkheden en een lange
accuwerktijd die je helpt alles af te krijgen.

Apps voor alles wat je doet

Ervaar werk en vrije tijd anders met de naadloze
integratie van je favoriete Chrome browser, altijd
veilig en up-to-date, en toegang tot een ruime
selectie aan apps in de Google Play Store.2
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Pluspunten
Chrome
Met dit gebruiksvriendelijke besturingssysteem ben je snel in elke situatie en
surf je veiliger op het web.

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.8

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.3

Een werkelijk krachtig geluid
Twee HP speakers en samen met de experts van B&O ontwikkelde audio
zorgen voor een vol en authentiek geluid. Geluid dat je raakt.

High-definition scherm
Zie je digitale wereld op een nieuwe manier. Geniet van films en foto's met de
uitstekende weergavekwaliteit en gedetailleerde hoge definitie van 1 miljoen
pixels.4
Ontspiegeld scherm
Met het ontspiegelde scherm kun je ook in de zon genieten van je favoriete
content. Niet-reflecterend en matglanzend betekent minder reflectie als je
buiten bent.
Een accu die ideaal is voor lange dagen
Ga de hele dag door zonder op te laden. De accu gaat tot 13 uur en 30
minuten mee, zodat je lang door kunt werken en kijken zonder op te laden.5
SuperSpeed USB Type-C® poort met 5 Gb/s datasnelheid
Sluit je externe opslagapparaat aan met deze Superspeed USB Type-C® poort
met 5 Gb/s datasnelheid. De connector is omkeerbaar, dus je kunt hem ook
ondersteboven aansluiten.6

HP Fast Charge
Als de batterij van je laptop bijna leeg is, wil je niet uren wachten tot die weer
opgeladen is. Zet het apparaat uit en laad het in ongeveer 45 minuten op van
0 tot 50%.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.
Elegant design
Je neemt deze dunne, lichte pc heel gemakkelijk mee, binnenshuis en
daarbuiten. Als je je pc overal mee naar toe neemt is het makkelijker dan ooit
om productief te blijven en van entertainment te genieten.
Geen ventilator
Door het innovatieve design zonder ventilatoren is de pc is stil, zonder
luidruchtige hardware of lelijke ventilatieopeningen.

32 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.

Google Assistant
Werk sneller en slimmer met Google Assistant. Je kunt zonder problemen
meerdere dingen tegelijk doen, vragen stellen en de muziek, films en series
op je Chromebook bedienen. Allemaal handsfree via een eenvoudig
stemcommando.15

Intel® UHD Graphics 600
Stream 4K-content zonder problemen en speel je favoriete games in 720p
zonder aparte grafische kaart. Dankzij de uitstekende grafische prestaties
van Intel® UHD merk je het verschil bij alles wat je doet.7

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.15

Standaard toetsenbord
Op het fullsize eilandstijl toetsenbord met een aanslagdiepte van 1,5 mm kun
je prettig typen, zodat je overal productief kunt werken.

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.16

HP Imagepad ondersteunt multi-touch bewegingen
Deze multi-touch touchpad ondersteunt bewegingen met vier vingers en laat
je met een simpele aanraking scrollen, zoomen en navigeren.
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Specificaties
Prestaties

Interfacemogelijkheden

Besturingssysteem

Draadloze connectiviteit

Processor

Realtek 802.11 b/g/n/ac (2x2) en Bluetooth® 5 combo 14
Miracast-ondersteuning; MU-MIMO-ondersteuning

Geheugen

Webcam

Chrome OS™

Intel® Celeron® N4000 (1,1 GHz basisfrequentie, tot 2,6 GHz burstfrequentie, 4 MB L2 cache, 2 Poorten
2 SuperSpeed USB type-C® poort met 5 Gb/s datasnelheid (USB-stroomlevering,
cores)6,7
DisplayPort™ 1.2); 1 SuperSpeed USB type-A poort met 5 Gb/s datasnelheid; 1
Processorfamilie: Intel® Celeron® processor
hoofdtelefoon/microfoon-combo
Chipset
1 micro sd-mediakaartlezer
Intel® geïntegreerde SoC
4 GB LPDDR4-2400 SDRAM (ingebouwd)
0:
Overdrachtssnelheden tot 2400 MT/s.

HP Wide Vision HD-camera met twee ingebouwde digitale microfoons

Ontwerp

Gegevensopslag

Productkleur

Video

Aanvullende informatie

32-GB eMMC
Optische drive niet inbegrepen
100 GB Google One™ (1 jaarabonnement inbegrepen)1
Geïntegreerd: Intel® UHD Graphics 600;

Audio

Audio van Bang & Olufsen; Twee speakers

Scherm

35,6 cm (14 inch) wled-backlit, ontspiegeld HD SVA met smalle randen, 220 nits, 45% NTSC
(1366 x 768)17

Screen-to-body ratio
82%18

Voeding

45 watt USB Type-C™-voedingsadapter;

Type batterij

2-cels, 47 Wh lithium-ion;
190 g;

Batterij en voeding

Tot 13 uur en 30 minuten3;
Ondersteunt snel opladen van de batterij: circa 50% in 45 minuten5

Mineraalzilvere klep, asgrijze onderzijde en toetsenbordframe
Cover en toetsenbordframe met lakafwerking, getextureerde voet

Bestelnr.

P/N: 3K289EA #ABH
UPC/EAN code: 194850766817

Gewicht

1.46 kg;
In verpakking: 2,3 kg
Opmerking over gewicht: Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Afmetingen

32,57 x 21,85 x 1,78 cm;
In verpakking: 6,9 x 48,3 x 30,5 cm
Opmerking over afmetingen: Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie

Garantie

1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; De garantie van het product kan worden
verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie: www.hp.nl/garantie-uitbreiding

Toetsenbord

Fullsize asgrijs toetsenbord
HP Imagepad met ondersteuning voor multi-touch bewegingen

Beveiligingsbeheer

H1-veilige microcontroller
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Garantieservices*

Aanbevolen accessoires
* Niet inbegrepen.
HP Pavilion USB-C™naar-HDMI 2.0-adapter
2PC54AA

HP 15,6 inch (39,62 cm)
Pavilion Accent Backpack
zwart/goudkleurig
4QF96AA

HP draadloze muis
Z3700
7UH86AA

3 jaar haal- en brengservice
U1PS3E

Voetnoten bij belangrijke verkooppunten
1 Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.
2 Google Play Store-apps worden apart verkocht en zijn niet inbegrepen.

Voetnoten bij de functie-messaging
3 Intel® Core™ i-processor van de 7e generatie of hoger vereist. Intel® Optane™-geheugensysteemversnelling is geen vervanging of vergroting van de DRAM-capaciteit in je systeem.
4
5

High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
De levensduur van de accu 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 De werkelijke verwerkingssnelheid kan variëren. USB Type-C® en USB-C® zijn handelsmerken van het USB Implementers Forum.
7

High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van HD-beelden. De grafische output kan beperkt zijn, afhankelijk van de maximale resolutie van het display. 4K-content is vereist voor de weergave van 4Kbeelden.
Om de beschreven kenmerken te gebruiken is mogelijk software of een andere applicatie van derden vereist.
14 Laadt de accu binnen 45 minuten op tot 50% als het systeem uitstaat (met de opdracht “Afsluiten”). Aanbevolen voor gebruik met de HP adapter die bij de notebook wordt meegeleverd, niet aanbevolen voor een lader
met kleinere capaciteit. Zodra de accu voor 50% is opgeladen, gaat het opladen door op normale snelheid. De oplaadtijd kan ongeveer 10% afwijken, afhankelijk van de tolerantie van het systeem. Beschikbaar op bepaalde
HP producten. Kijk op http://store.hp.com voor een compleet overzicht van productkenmerken.
15
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 2021 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/.
16
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.
8

Technische specificaties, voetnoten
1 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/.
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.
5
Laadt de accu binnen 45 minuten op tot 50% als het systeem uitstaat (met de opdracht 'Afsluiten'). Aanbevolen voor gebruik met de HP adapter die bij de notebook wordt meegeleverd, niet aanbevolen voor een lader
met kleinere capaciteit. Zodra de accu voor 50% is opgeladen, gaat het opladen door op normale snelheid. De oplaadtijd kan ongeveer 10% afwijken, afhankelijk van de tolerantie van het systeem. Beschikbaar op bepaalde
HP producten. Kijk op http://store.hp.com voor een compleet overzicht van productkenmerken.
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/.
14 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 5 (802.11ac) is backwards compatibel met oudere
Wi-Fi 5 specificaties.
17 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
18
Percentage actief plus niet-actief weergavegebied in verhouding tot actief weergavegebied plus rand. Gemeten met klep verticaal op het bureau.
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