HP 4320t mobil tynd klient
Bliv mobil. Vælg tyndt.

Se vores meget sikre og mobile tynde klient med 33,7 cm
(13,3") (diagonalt) skærm og software, som holder
produktiviteten oppe.

HP anbefaler Windows® 7.
Bedre sikkerhed
Når data lagres på en sikker, central server, er de
beskyttet i tilfælde af, at den mobile tynde klient
glemmes eller stjæles.
Stå distancen.
HP 4320t giver bedre driftsikkerhed med det nye design
i børstet aluminium, og takket være færre bevægelige
dele holder den længere.
Gør it-operationerne enklere
It-chefer kan nemt og billigt opgradere brugere, idet de
kun skal opdatere softwaren på serverne og ikke på
klienterne. Det er med til at reducere arbejdet for
it-afdelingen, hvilket igen gør, at udgifterne til teknisk
support kan reduceres markant. Vælg mellem flere
forskellige medfølgende administrationsløsninger
afhængigt af dine behov, f.eks. HP ThinState Tools, HP
Device Manager og HP Client Automation Starter
Edition
Et godt valg for din virksomhed
Den mobile HP 4320t tynde klient med Microsoft
Windows Embedded Standard har forudinstallerede
softwareteknologier, der giver it-medarbejdere og
mobile brugere støre fleksibilitet.. Det udvidede
skrivefilter er med til at undgå uønsket skrivning på solid
state-moduler som applikationsinstallationer og
downloads. Det filbaserede skrivefilter giver derimod
it-medarbejdere mulighed for at angive, at specifikke
mapper og filer (herunder Windows'
registreringsdatabase) skal gemme oplysninger som
indstillinger for trådløst netværk, printerkonfigurationen
samt virusdefinitionsfiler. HP Virtual Client Essentials har
endvidere et komplet udvalg af multimedie- og
brokering-løsninger, der er udviklet til at give den enkle
og driftsikre drift, man forventer af HP.

HP 4320t mobil tynd klient
HP anbefaler Windows® 7.
SPECIFIKATIONER
Operativsystem

Præinstalleret:
Original Windows® Embedded Standard 2009
Original Windows® Embedded Standard 7

Processor

Intel® Celeron®-processor P4500 (1,86 GHz, 2 MB L3 cache)

Chipsæt

Mobile Intel® HM57 Express

RAM

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Kan opgraderes til 4 GB

Internt lager

Solid State-drev 2 eller 4 GB

Opgraderingsbås

Dvd-rom

Skærm

33,7 cm (13,3") (diagonalt) LED-bagbelyst HD refleksfri (1366 x 768)

Grafik

Intel HD-grafik

Audio/visuel

Understøtter HD-lyd (HP Premier Sound); Integrerede stereohøjttalere; Integreret digital mikrofon; Stereohovedtelefon/line out; Stereomikrofonstik

Understøttelse af trådløs

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

Kommunikation

Realtek integreret Ethernet-controller (10/100/1000 NIC)

Udvidelsessokler

1 Express Card/34; 1 Media Card-læser

Porte og stik

3 USB 2.0; 1 kombineret eSATA/USB; 1 ekstern VGA-skærm; 1 HDMI; 1 stereohovedtelefon/line out; 1 stereomikrofonstik; 1 strømstik; 1 RJ-45; 1 RJ-11 (visse modeller)

Inputenhed

Tastatur i fuld størrelse, der kan modstå spild; ClickPad med venstre og højre ClickPad-knapper

Software

Udvidet skrivefilter; Filbaseret skrivefilter; 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

Sikkerhed

Adgangskode ved opsætning; Adgangskode ved start; Holder til Kensington-lås

Mål

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

Vægt

Fra 1,93 kg; Vægten afhænger af konfigurationen og komponenterne.

Strøm

6-cellers (47 wt.) Litium-Ion; 65 W HP -vekselstrømsadapter; HP Fast Charge

Garanti

1 års indlevering, afhentning og returnering i nogle lande (mulighed for opgradering, sælges separat), 1 års garanti på primært batteri

Understøttet

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/notebooks
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HP 4320t mobil tynd klient
HP anbefaler Windows® 7.
Tilbehør og services

HP 2.0 USB dockingstation

Undgå besværet med at sætte stikkene til udstyret i og tage dem ud igen, hver gang du tager din bærbare
HP-computer med.

Produktnummer: AY052AA

HP Business nylontaske

HP Business nylontaksen har de egenskaber, brugere på farten har brug for. Tasken, der er fremstillet af
holdbart nylon, har et stort rum med topåbning med masser af plads til diverse materiale, samt visitkort,
mobiltelefon og andet. Den kan rumme en bærbar computer op til 16,1" (40,89 cm), og der medfølger en
neoprenpung til en mini eller en tynd og let bærbar computer på op til 12,1" (30,73 cm). Praktiske lommer
udenpå giver nemt adgang til ting, du bruger tit, og de kan lukkes med lynlås og Velcro. Foret håndtag og
skulderrem gør, at den er nem at bære. Og endelig kan du sætte HP-nylontasken fast på en vogn eller din
kuffert. En unik strop, der er trukket igennem, sørger for at tasken sidder fast på håndtaget på en vogn eller
kuffert, så ingen kan løbe med tasken.
Produktnummer: BP848AA

HP PH06 notebook-batteri

Bevar forbindelsen, og vær produktiv, uanset hvor du befinder dig, med op til 6 timers batteritid i bærbare
HP Compaq pc'er og Tablet pc'er. Du behøver ikke gå på kompromis med ydelse, produktivitet eller
bekvemmelighed.

Produktnummer: BQ350AA

HP 65 W Smart AC
rejseadapter

Vekselstrømsadaptere fra HP forsyner din bærbare computer med strøm og oplader samtidig det interne
batteri. Med disse adaptere kan du forsyne din bærbare computer med strøm, når du er væk fra kontoret
eller på farten. Den slanke HP 65 W rejseadapter er perfekt til internationalt rejsende, der altid er på farten.
Denne adapter er 40% slankere end den almindelige 65 W adapter og har et praktisk USB-stik til opladning
af andet tilbehør, mens du arbejder. Fire internationale adapterstik gør, at rejseadapteren kan bruges overalt,
og en smart taske holder det hele samlet.

Produktnummer: AU155AA

Kombinationslås til HP
notebook

Beskyt din notebook og dockingstation med HP's Compaq Notebook kombilås.

Produktnummer: AY475AA

3 års hardwaresupport på
stedet næste hverdag med
dækning af hændelige
skader

Du kan få professionel hjælp i 3 år – hvis din bærbare computere går i stykker, kan du få hjælp på stedet om
nødvendigt.

Produktnummer: UK729E

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/hpoptions
Hold pc'en kørende optimalt med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

