Tenký klient HP 4320t Mobile
Mobilita. Tenké řešení.

Vysoce zabezpečený mobilní tenký klient s 33,7cm (13,3")
displejem a softwarem zaručujícím produktivitu.

Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
Zdokonalené zabezpečení
Díky uložení souborů na zabezpečený, centralizovaný
server budou vaše data chráněna v případě ztráty nebo
odcizení mobilního tenkého klienta.
Odolné zařízení
Tenký klient HP 4320t zaručuje vyšší spolehlivost díky
novému povrchu z broušeného hliníku a zároveň delší
životnost díky menšímu množství pohyblivých součástí.
Zjednodušte provoz IT
Správci informačních technologií mohou uživatelům
rychle a bez vysokých nákladů aktualizovat software
aplikací umístěný na serverech, nikoli v klientech. Tím se
také snižuje množství práce zaměstnanců v oblasti IT,
což umožňuje výrazně snížit náklady na technickou
podporu. Vyberte si z několika řešení pro správu podle
potřeb své firmy – např. HP ThinState Tools, HP Device
Manager a HP Client Automation – Starter Edition.
Řešení softwaru pro vaše podnikání
Mobilní tenký klient HP 4320t je vybaven operačním
systémem Microsoft Windows Embedded Standard,
obsahuje předinstalované softwarové technologie, které
zajišťují vyšší flexibilitu zaměstnancům v oblasti IT
a mobilním profesionálům. Filtr Enhanced Write Filter
(EWF) pomáhá předcházet nežádoucím zápisům na
moduly SSD, například instalacím aplikací a stahování.
Filtr File Based Write Filter (FBWF) dále umožňuje
profesionálům v oblasti IT určit složky a soubory (včetně
registrů systému Windows) pro uložení informací, jako
jsou nastavení bezdrátové sítě a tiskárny a soubory
s definicemi virů. Software HP Virtual Client Essentials
navíc obsahuje celou řadu multimediálních
a zprostředkovatelských řešení navržených speciálně za
účelem zajištění jednoduchosti a spolehlivosti, které od
společnosti HP očekáváte.

Tenký klient HP 4320t Mobile
Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Operační systém

Předinstalováno
Originální Windows® Embedded Standard 2009
Originální Windows® Embedded Standard 7

Procesor

Procesor Intel® Celeron® P4500 (1,86 GHz, 2 MB mezipaměti L3)

Čipová sada

Mobile Intel® HM57 Express

Paměť

DDR3 SDRAM, 1 333 MHz, 1 024, 2 048 nebo 4 096 MB; 2 sloty SODIMM; Možnost rozšíření na 4 GB

Interní paměť

Jednotka SSD 2 nebo 4 GB

Pozice pro upgrade

DVD-ROM

Monitor

33,7cm (13,3") displej HD (1 366 x 768) s podsvícením LED a antireflexní úpravou

Grafická karta

Grafická karta Intel HD

Audio/Visual

Podpora zvuku HD (HP Premier Sound); Integrované stereofonní reproduktory; Integrovaný digitální mikrofon; Stereofonní sluchátkový/linkový výstup; Vstup stereofonního
mikrofonu

Podpora bezdrátové sítě

Broadcom 802.11b/g; Broadcom 802.11a/b/g/n

Komunikace

Integrovaná ethernetová karta Realtek (10/100/1000 NIC)

Rozšiřující sloty

1 karta Express Card/34; 1 čtečka mediálních karet

Porty a konektory

3 USB 2.0; 1 kombinovaný eSATA/USB; 1 ext. monitor VGA; 1 HDMI; 1 stereofonní sluchátkový/linkový výstup; 1 stereofonní mikrofonní vstup; 1 vstup napájení; 1 RJ-45;
1 RJ-11 (vybrané modely)

Vstupní zařízení

Plnohodnotná klávesnice odolná vůči polití; Zařízení ClickPad s levým a pravým tlačítkem ClickPad

Software

Enhanced Write Filter; File Based Write Filter; Internet Explorer 7; Windows Media Player 11; TeemTalk Emulation; Symantec Endpoint Security; Microsoft Remote Desktop
Protocol (RDP) 6,1; Microsoft Firewall; Citrix XenApp 11; VMWare View 4,0; WinDVD

Zabezpečení

Heslo pro nastavení; Heslo po zapnutí; Slot pro zámek Kensington

Rozměry

32,35 x 22,8 x 2,75 cm

Hmotnost

Od 1,93 kg; Hmotnost se liší podle konfigurace a jednotlivých dílů.

Napájení

6článková Li-Ion (47 Wh); 65W adaptér napájení HP; HP Fast Charge

Záruka

Roční záruka s doručením, v některých zemích vyzvednutí a vrácení (upgrady jsou k dispozici, lze je zakoupit samostatně), roční záruka na primární baterii

Podporováno

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/notebooks
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Společnost HP doporučuje systém Windows® 7.
Příslušenství a služby

Dokovací stanice HP USB 2.0

Vyhnete se těžkopádnému připojování a odpojování monitoru a periferních zařízení pokaždé, když si
notebook HP berete s sebou.

Produktové číslo: AY052AA

Nylonová brašna HP
Business

Provedení vnější i vnitřní strany nylonové brašny HP Business ocení i náročný mobilní uživatel. Tato brašna
zhotovená z odolného nylonu nabízí velký hlavní prostor se spoustou možností k uspořádání podkladů,
navštívenek, mobilních telefonů a jiného příslušenství. Vejde se do ní notebook s úhlopříčkou až 16,1 palce
(40,89 cm). Obsažený neoprenový vak navíc slouží k uložení netbooků nebo tenkých a lehkých notebooků
s úhlopříčkou do 12,1 palce (30,73 cm). Díky vnější kapse budete mít často používaná zařízení rychle na
dosah. Kapsu lze zavřít na zip nebo pomocí suchého zipu. Vycpávky rukojetí a ramenního popruhu zaručují
pohodlné přenášení. A to nejdůležitější na konec: nylonovou brašnu HP lze připevnit k vozíku nebo ke
kufříku. Jedinečný provlékací popruh udržuje brašnu připevněnou k vozíku nebo kufříku, takže ji neztratíte ani
vám nebude ukradena.
Produktové číslo: BP848AA

Baterie pro notebook HP
PH06

Baterie do přenosných počítačů HP Compaq s délkou životnosti až 6 hodin umožňují připojení a
produktivitu, ať jste kdekoli. Není nutné obětovat výkon, produktivitu ani pohodlí.

Produktové číslo: BQ350AA

Cestovní adaptér HP Smart
65 W

Napájecí adaptéry HP napájejí notebook a současně nabíjejí vnitřní baterii. Tyto adaptéry umožňují
napájení notebooku na cestách či mimo kancelář. 65W cestovní adaptér HP Slim je ideální pro často a
dalece cestující profesionály. Tloušťka adaptéru je o 40 % menší než u standardních 65W adaptérů a
adaptér poskytuje praktický port USB pro nabíjení dalšího příslušenství během práce. Čtyři mezinárodní
zástrčky adaptéru zajišťují, že cestovní adaptér Slim bude fungovat prakticky kdekoli. Se stylovou ochrannou
brašnou budete mít vše potřebné vždycky pohromadě.

Produktové číslo: AU155AA

Kombin. zámek k notebooku
HP

Zabezpečení notebooku a dokovací stanice pomocí zámku HP Compaq Notebook Combo Lock.

Produktové číslo: AY475AA

3 roky následující pracovní
den na místě s ochranou
před náhodným
poškozením, HW podpora

Naprostý klid v duši v případě neočekávaného poškození notebooku a podpora přímo u zákazníka po dobu
3 let.

Produktové číslo: UK729E

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/hpoptions
Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním stavu.

