
Boordevol features, makkelijk mee te nemen
Deze Chromebook beschikt over de features en
draagbaarheid die je nodig hebt om dingen voor elkaar
te krijgen dankzij de Intel® processor  en graphics, een
design zonder ventilator voor meer rust bij het werken,
een naadloos metalen keyboard-deck, USI universele
pen-ondersteuning  en een accu die lang meegaat.

De computer past zich aan jou aan
Met de veelzijdigheid van een 360°-scharnier, de
schoonheid van een touch HD+ micro-edgedisplay
gecombineerd met een 3:2 beeldverhouding voor
gemakkelijk browsen voldoet dit convertible
Chromebook aan al je wensen.

Voor werk of vrije tijd, waar je ook heen gaat
Ervaar werk en vrije tijd anders met de naadloze
integratie van je favoriete Chrome-browser, Google Play
Store-apps  en audio die speciaal op maat is gemaakt,
samen met de geluidsexperts van B&O.

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

High-definition display
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.

HP Sales Central
HP Chromebook x360 - 12b-ca0450nd (244K1EA)
Actief sinds 31-7-2020

Overzicht
Draagbaar. Flexibel. Werkt dagenlang.

Je hebt meer nodig omdat je meer doet. Ontdek de
veelzijdigheid van het HP Chromebook 30,5 cm (12 inch) met
een 360°-scharnier dat je steeds kunt aanpassen aan je drukke
leven. Deze draagbare computer heeft de performance en
features die jij wilt met het beste van Chrome en Android zodat
je nog langer plezier hebt van de lange acculevensduur.

Maak kennis met het Chromebook dat de veelzijdigheid,
performance en features heeft die je nodig hebt met het beste
van Chrome en Android en een langwerkende accu.
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SuperSpeed USB Type-A-poort met 5 Gb/s
datasnelheid
Sluit je externe opslagapparaat aan met deze SuperSpeed
USB Type-A poort met 5 Gb/s datasnelheid.

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.

Intel® UHD Graphics 605
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.

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

Specificaties

Besturingssysteem
Chrome OS™

Processorfamilie
Intel® Pentium® Silver-processor

Processor
Intel® Pentium® Silver N5030 (1.1 GHz base frequency, up to 3.1 GHz burst frequency, 4 MB L2 cache, 4
cores)

Chipset
Intel® geïntegreerde SoC

Beveiligingsbeheer
H1 veilige microcontroller; Kensington Nano Security Slot™

Standaard geheugen
4 GB LPDDR4-2400 SDRAM (ingebouwd)

Geheugenindeling (sleuven en grootte)
Ingebouwd

Vaste schijf, omschrijving
64-GB eMMC

Cloudservice
100 GB Google One™ (1 jaarabonnement inbegrepen)

Optische drive
Optische drive niet inbegrepen

Scherm
30,5 cm (12 inch) HD+ (1366 x 912), multitouch-ondersteuning, IPS, glas van rand tot rand, microrand, 235
nits, 50% NTSC

Schermformaat (diagonaal)
30,5 cm (12 inch)

Video
Geïntegreerd

Grafische kaart (geïntegreerd)
Intel® UHD Graphics 605

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

Uitbreidingsslots
1 micro sd-mediakaartlezer

Webcam
HP Wide Vision 720p HD-camera met ingebouwde digitale dual-array-microfoons

Audiokenmerken
Audio van B&O; Twee speakers

Pointing device
TouchPad met multi-touch bewegingsondersteuning

Toetsenbord
Fullsize natuurlijk zilveren toetsenbord met achtergrondverlichting en numeriek toetsenblok

Sensoren
GMR; Accelerometer; Magnetometer

Draadloos
Intel® Wireless-AC 9560 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 5 combo (ondersteuning voor Gigabit-
overdrachtssnelheden)

Type voedingsbron
45 watt USB Type-C™-netvoedingsadapter

Type batterij
2-cels lithium-ionpolymeer van 40,31 Wh

Productontwerp
Matte basisafwerking, geverfde klep en toetsenbordframe

Productkleur
Natuurlijk zilver

Minimumafmetingen (b x d x h)
27,2 x 21,6 x 1,73 cm
(Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie)

Gewicht
1,35 kg

UPC-nummer
195122899370

Afmetingen verpakking (b x d x h)
30,5 x 42 x 6,9 cm

Gewicht met verpakking
1,76 kg

Garantie
2 jaar beperkte garantie, inclusief 2 jaar op onderdelen, 2 jaar op arbeid en 2 jaar reparatie op lokatie.
Voorwaarden variëren per land. Restricties en uitsluitingen zijn van toepassing.

Overzicht

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 High-definition Plus (HD+) content is vereist voor de weergave van HD+ beelden.
4 Google Play Store-apps worden apart verkocht en zijn niet inbegrepen.
5 De werkelijke verwerkingssnelheid kan variëren. USB Type-C® en USB-C® zijn handelsmerken van het USB Implementers Forum.
6 Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties en zijn nog niet definitief.

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. Een draadloos
toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 5
(802.11ac) is achterwaarts compatibel met oudere Wi-Fi 5-specificaties.

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 4K-beelden.

Specificaties



Specificaties

6 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het
gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en uw hardware- en softwareconfiguraties.
Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.



Gedetailleerde specificaties

 
1366 x 912

 
235

 
2400

 
40.31

 
Li-ion polymeer

 
LPDDR4

 
Pentium® Silver

Aantal batterijcellen
2

Aantal geheugensleuven
1

Aantal voor gebruikers toegankelijke geheugenplaatsen
0

Afmetingen (b x d x h), noot
Afmetingen zijn afhankelijk van de configuratie

Afmetingen verpakking (b x d x h)
30,5 x 42 x 6,9 cm

Audiokenmerken
Audio van B&O; Twee speakers

Auteursrechtverklaring
© 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.

Basisfrequentie van de processor
1.1

Basisfrequentie van de processor UOM
GHz

Batterijcapaciteit eenheid
Wh

Batterijgewicht
165 g

Batterijlevensduur, voetnootnummer
[3]

Beeldschermresolutiestandaard
HD+

Besturingssysteem
Chrome OS™

Beveiligingsbeheer
H1 veilige microcontroller; Kensington Nano Security Slot™

Bluetooth-versie
Bluetooth® 5



Chipset
Intel® geïntegreerde SoC

Cloudservice
100 GB Google One™ (1 jaarabonnement inbegrepen)

Cloudservice, voetnootnummer
[1]

Codenaam
Mallard

Datasheet foto 1
AHID/0ff039c4135e517e52b4056378aaab9aa9a513e5

Datasheet foto 2
AHID/87155e510b1e90379f05e1fb5e625d5eb7f6bbde

Datasheet foto 3
AHID/22de0982ccbcf04a86ebf1095e6f261a7d7c624b

Datasheet foto 4
AHID/1eec0beef7d3104b12c1e3f48c02b70864f91697

Datasheet foto 5
Publication logos/pc-carepack-logo.jpg

Displayformaat (diagonaal) UOM
"

Displayformaat (diagonaal, metrisch)
30.5

Displayformaat (diagonaal, metrisch) UOM
cm

Display-oppervlaktebehandeling
ontspiegeld

Draadloos
Intel® Wireless-AC 9560 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 5 combo (ondersteuning voor Gigabit-
overdrachtssnelheden)

Draadloos model
Wireless-AC 9560

Draadloos, noot
Miracast-ondersteuning; MU-MIMO-ondersteuning

Draadloze antenne
2x2

Draadloze leverancier
Intel®

Draadloze standaard
802.11a/b/g/n/ac

ECC-geheugen
Nee

Garantie
2 jaar beperkte garantie, inclusief 2 jaar op onderdelen, 2 jaar op arbeid en 2 jaar reparatie op lokatie.
Voorwaarden variëren per land. Restricties en uitsluitingen zijn van toepassing.

Garantiedekking en uitzonderingen
De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie:
www.hp.nl/garantie-uitbreiding

Geheugen en opslag
4 GB memory; 64 GB eMMC storage

Geheugen, noot
Overdrachtssnelheden tot 2400 MT/s.

Geheugengrootte
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Geheugengrootte uom
GB

Geheugenindeling (sleuven en grootte)
Ingebouwd

Geheugensnelheid uom
MHz

Gewicht
1,35 kg

Gewicht met verpakking
1,76 kg

Gewicht, noot (metrisch)
Gewicht is afhankelijk van de configuratie

Grafische kaart (geïntegreerd)
Intel® UHD Graphics 605

Handelsmerkinformatie
Android, Google, het Google-logo, Chrome, Chromebook en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.
Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM en Thunderbolt zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere
landen. AMD, Ryzen, Athlon en Radeon zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth is een
handelsmerk dat eigendom is van de houder en dat door HP Inc. onder licentie wordt gebruikt. NVIDIA en
GeForce zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van NVIDIA Corporation in de VS en andere
landen. USB type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van het USB Implementers Forum.
DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics
Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. McAfee en McAfee LiveSafe zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van McAfee LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency. Alle
overige handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren.

Helderheid
235 nits

Helderheid van het display UOM
nits

Juridische disclaimer afbeelding
Product kan in werkelijkheid anders zijn

Kleurbereik
50% NTSC

Levensduur van de batterij
Up to 13 hours and 15 minutes

Maateenheid verpakking (metrisch)
cm

Maximale processorfrequentie
3.1

Maximale processorfrequentie uom
GHz

Meer informatie over HP
http://www.hp.com

Minimumafmetingen (b x d x h)
27,2 x 21,6 x 1,73 cm

Omschrijving van de service
3 jaar haal- en brengservice

Opslagcapaciteit 01
64

Opslagcapaciteit uom 01
GB

Opslagtype 01

http://www.hp.com


eMMC

Optische drive
Optische drive niet inbegrepen

Pakketbreedte, Brits/Amerikaans (kleinst mogelijke formaat)
2.71

Pakketbreedte, metrisch (kleinst mogelijke formaat)
6.9

Pakketdiepte, Brits/Amerikaans (kleinst mogelijk formaat)
16.53

Pakketdiepte, metrisch (kleinst mogelijke formaat)
42

Pakkethoogte, Brits/Amerikaans (kleinst mogelijke formaat)
12

Pakkethoogte, metrisch (kleinst mogelijke formaat)
30.5

Pointing device
TouchPad met multi-touch bewegingsondersteuning

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

Processor
Intel® Pentium® Silver N5030 (1.1 GHz base frequency, up to 3.1 GHz burst frequency, 4 MB L2 cache, 4
cores)

Processorcache
4 MB L2

Processorcore
4

Processorfamilie
Intel® Pentium® Silver-processor

Processormerk
Intel®

Processormodel
N5030

Processornaam, voetnootnummer
[6]

Processorsnelheid
1,1 GHz

Processor-threads
4

Product merknaam
HP

Productkleur
Natuurlijk zilver

Productontwerp
Matte basisafwerking, geverfde klep en toetsenbordframe

Producttaalopties
#ABH

Scherm
30,5 cm (12 inch) HD+ (1366 x 912), multitouch-ondersteuning, IPS, glas van rand tot rand, microrand, 235
nits, 50% NTSC

Scherm
30,5 cm (12 inch) HD+ touchscreen



Schermformaat (diagonaal)
30,5 cm (12 inch)

Schermformaat (diagonaal, Brits-Amerikaans)
12

Schermontwerp
glas van rand tot rand

Schermrand
microrand

Screen-to-body ratio, voetnootnummer
[18]

Sensoren
GMR; Accelerometer; Magnetometer

Speciale functies
Touchscherm

Standaard geheugen
4 GB LPDDR4-2400 SDRAM (ingebouwd)

Technische specificaties, voetnootnummer
[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

Technische specificaties, voetnootnummer
[18] Percentage actief plus niet-actief weergavegebied in verhouding tot actief weergavegebied plus rand.
Gemeten met klep verticaal op het bureau.

Technische specificaties, voetnootnummer
[3] Testing conducted by HP using Google Chrome OS power LoadTest. Battery life will vary and the maximum
capacity of the battery will naturally decrease with time and usage. See
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing for test details.

Technische specificaties, voetnootnummer
[6] Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle
klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en
klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en uw hardware- en softwareconfiguraties.
Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.

Technische specificaties, voetnootnummer
[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/.

Technologielogo, print 2
Publication logos/flat-chromebook-lockup-logo.jpg

Technologielogo, print 3
Publication logos/EPEAT_silver_3C11.jpg

Technologielogo, print 4
Publication logos/energy_star_logo.jpg

Toetsenbord
Fullsize natuurlijk zilveren toetsenbord met achtergrondverlichting en numeriek toetsenblok

Touchscreen
Ja

Touchscreentype
multitouchfunctionaliteit

Type batterij
2-cels lithium-ionpolymeer van 40,31 Wh

Type geheugenmodule
DIMM

Type opslag
eMMC

Type voedingsbron

http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing
http://www.intel.com/technology/turboboost/


45 watt USB Type-C™-netvoedingsadapter

Uitbreidingsslots
1 micro sd-mediakaartlezer

UNSPSC-code
43211503

UPC-nummer
195122899370

Vaste schijf, omschrijving
64-GB eMMC

Video
Geïntegreerd

Webcam
HP Wide Vision 720p HD-camera met ingebouwde digitale dual-array-microfoons

© Copyright 2020 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 mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in
dit document.
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