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Non-stop productiviteit. Non-stop entertainment. Jouw favoriete apps. Het
vermogen om door te blijven gaan.

Geniet van de productiviteit en het entertainment van de Chromebook 14 dankzij de geweldige Chrome-browser en
snelle toegang tot je favoriete Android-apps via de Google Play Store.  Doe meer en geniet meer dankzij hoge
prestaties, een batterij die de hele dag meegaat en entertainmentkenmerken zoals Audio by B&O PLAY. Ideaal voor
thuis, werk en school.

Fantastisch entertainment
Dit is de ideale pc voor je dagelijkse dosis
entertainment. Met twee speakers en Audio by B&O.
Een 180° scharnier maakt het gemakkelijk om samen
te werken en te delen met anderen.

Voor werk of vrije tijd. Haal meer uit je dag.
Levert heel wat kracht om de dag door te komen
dankzij een AMD®-processor.  Kies voor een
uitstekende connectiviteit en een batterij die lang
meegaat.

Het beste van Chrome OS
Deze Chromebook beschikt over het beste van
Chrome OS, waardoor je eenvoudig, snel en veilig
online kunt gaan. Profiteer van duizenden Android-
apps op je bureaublad.

 Android-apps zijn niet inbegrepen en worden apart verkocht.
 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.
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Pluspunten

 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 prestaties en
klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. AMD's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.
 Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.
 Om de beschreven kenmerken te gebruiken is mogelijk software of een andere applicatie van derden vereist.
 Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties. Indien de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit

gevolgen hebben voor de communicatie van de laptop met andere 802.11ac WLAN-apparaten. Bluetooth® is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt.
 Kleuren kunnen per regio verschillen.

 De evaluatieversie van Google Drive moet binnen de eerste 60 dagen na aankoop worden gebruikt, aan dit apparaat zijn gekoppeld en is niet overdraagbaar. Deze aanbieding is gekoppeld aan je Google-account (beperkt
tot één aanbieding per account). Als dit apparaat wordt geretourneerd, vervalt de extra opslag. Om te profiteren van deze aanbieding heb je Chrome OS 23 of nieuwer nodig. Internettoegang is vereist, maar niet
inbegrepen. Aanvullende informatie over restitutie voor opslagabonnementen, verlengingen, annuleringen en verlooptijd is beschikbaar op de website van
Google: https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=nl

Chrome
Met dit gebruiksvriendelijke besturingssysteem ben je snel in elke situatie en
surf je veiliger op het web.

AMD A4 dual-core processor
Je krijgt de hoge snelheid die je nodig hebt voor al je dagelijkse taken. Dankzij
dual-core prestaties kun je met meerdere applicaties tegelijkertijd werken en
de nieuwste games spelen zonder hinderlijke vertragingen.

FHD IPS-display
Geniet van een kristalheldere weergave onder elke hoek. Met brede
inkijkhoeken van 178° en een briljante 1920 x 1080 resolutie ziet je favoriete
content er altijd schitterend uit.

USB 3.0-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.

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.

AMD Radeon™ R3-videokaart
Of het nu om games of films gaat, je bent zeker van een bijzondere
entertainmentervaring.

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

HP TrueVision HD camera
Skype met een superieure beeldkwaliteit, zelfs in slecht-verlichte
omgevingen, en maak van elk gesprek een persoonlijke ervaring om echt
contact te houden.

Solide verbindingen
Geen zorgen over wisselende internetdekking en zwakke verbindingen. Houd
verbinding met wifi en met Bluetooth®-accessoires dankzij de nieuwste
802.11 a/c (2 x 2) WLAN-adapter en Bluetooth® 4.2.

Twee luidsprekers aan de voorzijde
Zet het volume van je favoriete muziek, films of game lekker luid. Als het
geluid rechtstreeks op jou gericht is, komt er niets tussen jou en je
entertainment.

Bepaal zelf je kleur
Personaliseer je pc en kies de kleur die bij je past.

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.

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.

SD- en micro SD-kaartlezer
Plaats een SD- of micro SD-kaart om de ruimte op het device te vergroten en
meer films, foto's en muziek op te slaan en krijg snel toegang tot alles wat je
op een bestaande kaart hebt opgeslagen.

USB-C™
Sluit je externe opslagapparaat aan met de USB-C™-poort met 5 Gb/s
datasnelheid. De connector is omkeerbaar, dus je kunt hem ook
ondersteboven aansluiten.

Google Drive
Je eigen virtuele harde schijf is overal beschikbaar waar internettoegang is.
Bewaar gemakkelijk 2 jaar lang tot 100 GB content met Google Drive-
toegang.

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.
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Specificaties

Aanbevolen accessoires
* Niet inbegrepen.

HP in-earheadset 150
(Marine blue)
2AP91AA

HP draadloze muis
X3000 (snoekzilver)
2HW68AA

HP 15,6 inch (39,62 cm)
Pavilion Accent Backpack
zwart/zilverkleurig
4QF97AA

Garantieservices*

3 jaar haal- en brengservice
U1PS3E

 Tests zijn 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.
 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. De nummering van AMD zegt niets over de kloksnelheid.
 De prestaties van Max Boost-klokfrequentie zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie.

© Copyright 2018 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. 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.

Maart 2019
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Prestaties
Besturingssysteem
Chrome OS™
Processor
AMD dual-core A4-9120 APU (2,2 GHz basisfrequentie, tot 2,5 GHz burstfrequentie, 1 MB
cache) 
Processorfamilie: AMD dual-core A-serie processor 
Chipset
AMD geïntegreerde SoC
Geheugen
4 GB DDR4-1866 SDRAM (ingebouwd)
Overdrachtssnelheden tot 1866 MT/sec.
Gegevensopslag
32-GB eMMC
Optische drive niet inbegrepen
Video
Geïntegreerd: AMD Radeon™ R3 Graphics; 
Audio
Twee luidsprekers
Scherm
14-inch (35,6-cm) FHD IPS ontspiegeld WLED-backlit (1920 x 1080)
Voeding
45-Watt netvoedingsadapter;
Type batterij
2-cels, 47,36-Wh lithium-ion;
Batterij en voeding
Tot 10 uur en 30 minuten ;
Beoogde batterijlevensduur
Geschatte batterijlevensduur tot 10 uur en 30 minuten

Interfacemogelijkheden
Draadloze connectiviteit
Qualcomm® Atheros QCA6174A-5 802.11a/b/g/ac 2x2 Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 Combo
MU-MIMO-ondersteuning; Miracast-compatibel
Poorten
2 USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (opladen, stroomtoevoer, video, gegevens); 1 USB 2.0 Gen 1; 1
hoofdtelefoon/microfoon combo
1 micro SD-mediakaartlezer
Webcam
HP TrueVision HD-camera met twee ingebouwde digitale microfoons

Ontwerp
Productkleur
Schoolbordgrijs
Harstextuur, met geregistreerd IMR-toetsenborddeck en onderzijde

Aanvullende informatie
Bestelnr.
P/N: 6QF17EA #ABH 
UPC/EAN code: 193808823909
Gewicht
1,54 kg;
In verpakking: 2,17 kg
Afmetingen
22,69 x 33,7 x 1,83 cm;
In verpakking: 48,3 x 6,9 x 30,5 cm
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
Standaard eiland-stijl toetsenbord
TouchPad met multi-touch bewegingsondersteuning
Kenmerken
Plug & Play
Beveiligingsbeheer
H1 veilige microcontroller; Ondersteuning voor Kensington MiniSaver™-
beveiligingsvergrendeling
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