HP 4320t Mobile Thin Client
Φορητότητα σε μικρό μέγεθος.

Δείτε το φορητό thin client εξαιρετικής ασφάλειας με οθόνη
διαγωνίου 33,7 cm (13,3") και λογισμικό που διατηρεί την
παραγωγικότητά σας.

Η HP συνιστά Windows® 7.
Εξελιγμένη ασφάλεια
Αποθηκεύοντας αρχεία στον ασφαλή κεντρικό διακομιστή
σας, τα δεδομένα σας είναι προστατευμένα σε περίπτωση
απώλειας ή κλοπής του φορητού thin client.
Μέγιστη φορητότητα
Ο HP 4320t παρέχει μεγαλύτερη αξιοπιστία με τη νέα
μεταλλική σχεδίαση από βουρτσισμένο αλουμίνιο, ενώ
χάρη στα λιγότερα κινούμενα μέρη, η διάρκεια ζωής του
είναι μεγαλύτερη.
Απλοποιήστε τις λειτουργίες IT
Οι υπεύθυνοι IT μπορούν να αναβαθμίζουν τους χρήστες
γρήγορα και οικονομικά ενημερώνοντας το λογισμικό
εφαρμογών που φιλοξενείται στους διακομιστές και όχι
στα client. Έτσι μειώνεται ο φόρτος εργασίας για το
προσωπικό IT, επομένως μπορείτε να περιορίσετε
σημαντικά το κόστος τεχνικής υποστήριξης. Ανάλογα με
τις επιχειρησιακές ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε
μεταξύ πολλών λύσεων διαχείρισης που
περιλαμβάνονται, όπως HP ThinState Tools, HP Device
Manager και HP Client Automation – Starter Edition.

Λύσεις λογισμικού για την επιχείρησή σας
Το φορητό thin client HP 4320t με Microsoft Windows
Embedded Standard περιλαμβάνει προεγκατεστημένες
τεχνολογίες λογισμικού, προσφέροντας μεγαλύτερη
ευκολία χρήσης για το προσωπικό IT και τους
μετακινούμενους επαγγελματίες. Το Enhanced Write Filter
(EWF) βοηθάει στην αποτροπή ανεπιθύμητων εγγραφών
σε μονάδες στερεάς κατάστασης, όπως εγκαταστάσεις και
λήψεις εφαρμογών. Εναλλακτικά, το File Based Write
Filter (FBWF), επιτρέπει στους επαγγελματίες IT να
ορίζουν συγκεκριμένους φακέλους και αρχεία
(συμπεριλαμβανομένου του μητρώου των Windows)
όπου θα διατηρούνται πληροφορίες όπως ρυθμίσεις
ασύρματου δικτύου, διαμόρφωση εκτυπωτή και αρχεία
ορισμού ιών. Επιπλέον, το HP Virtual Client Essentials
περιλαμβάνει πλήρη σειρά λύσεων πολυμέσων και
διαμεσολάβησης που έχουν σχεδιαστεί για να
προσφέρουν την απλή και αξιόπιστη εμπειρία χρήσης που
περιμένετε από την HP.

HP 4320t Mobile Thin Client
Η HP συνιστά Windows® 7.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Λειτουργικό σύστημα

Προεγκατεστημένες
Αυθεντικά Windows® Embedded Standard 2009
Αυθεντικά Windows® Embedded Standard 7

Επεξεργαστής

Επεξεργαστής Intel® Celeron® P4500 (1,86 GHz, 2 MB L3 Cache)

Chipset

Mobile Intel® HM57 Express

Μνήµη

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Αναβάθμιση έως 4 GB

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

Μονάδα στερεάς κατάστασης 2 ή 4 GB

Upgrade Bay

DVD-ROM

Οθόνη

Αντιθαμβωτική οθόνη HD 33,7 cm (13,3") με οπισθοφωτισμό LED (1366x768)

Γραφικά

Γραφικά Intel HD

Ήχος/εικόνα

Υποστήριξη ήχου HD (HP Premier Sound), ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο, υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/έξοδος γραμμής,
είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου

Υποστήριξη ασύρματης επικοινωνίας

Broadcom 802.11b/g, Broadcom 802.11a/b/g/n

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένος ελεγκτής Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC)

Υποδοχές επέκτασης

1 Express Card/34, 1 συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων

Θύρες και υποδοχές

3 υποδοχές USB 2.0, 1 συνδυαστική υποδοχή eSATA/USB 1 εξωτερική οθόνη VGA, 1 HDMI, 1 υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/έξοδος, 1 είσοδος στερεοφωνικού
μικροφώνου, 1 υποδοχή τροφοδοσίας AC, 1 RJ-45, 1 RJ-11 (σε επιλεγμένα μοντέλα)

Συσκευή εισόδου

Αδιάβροχο πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους; ClickPad με αριστερό και δεξί κουμπί ClickPad

Λογισμικό

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

Ασφάλεια

κωδικός πρόσβασης ρύθμισης, κωδικός ενεργοποίησης, υποδοχή κλειδαριάς Kensington

Διαστάσεις

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

Βάρος

Βάρος από 1,93 kg; Το βάρος ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση και τα στοιχεία.

Ισχύς

Li-Ion 6 στοιχείων (47 WHr); Τροφοδοτικό AC 65 W, HP Fast Charge

Εγγύηση

Υπηρεσία παράδοσης, παραλαβής και επιστροφής σε ορισμένες χώρες (διατίθενται αναβαθμίσεις, παρέχονται ξεχωριστά) 1 έτους, εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

Υποστηριζόμενες

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/notebooks
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή
συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και χωριστά αγορασμένο υλικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows 7. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των
Windows 7. Για λεπτομέρειες: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα του κατόχου της και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα του
ομίλου εταιρειών Microsoft. Οι ονομασίες Intel, Celeron και Core είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Σταθμός σύνδεσης HP USB
2.0

Παρακάμψτε τη διαδικασία σύνδεσης και αποσύνδεσης της οθόνης και των περιφερειακών κάθε φορά που
μεταφέρετε τον φορητό υπολογιστή της HP.

Αριθμός προϊόντος: AY052AA

Επαγγελματική νάιλον τσάντα
μεταφοράς HP

Η επαγγελματική νάιλον τσάντα μεταφοράς HP έχει σχεδιαστεί μέσα και έξω με χαρακτηριστικά τα οποία θα
εκτιμήσουν όσοι ταξιδεύουν συχνά. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό νάιλον, η τσάντα παρέχει μια μεγάλη θήκη
με άνοιγμα από πάνω και πολύ χώρο για να οργανώσετε έγγραφα, να φυλάξετε επαγγελματικές κάρτες, κινητά
τηλέφωνα και άλλο εξοπλισμό. Μπορεί να μεταφέρει φορητό υπολογιστή έως 16,1 ίντσες (40,89 cm) ενώ
περιλαμβάνει και μια θήκη από νεοπρένιο για έναν mini ή λεπτό και ελαφρύ φορητό υπολογιστή έως 12,1
ίντσες (30,73 cm). Οι πρακτικές εξωτερικές τσέπες παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε αντικείμενα που
χρησιμοποιείται συχνά, ενώ κλείνουν με φερμουάρ και βέλκρο. Η πρόσθετη επένδυση στις λαβές και στον
ιμάντα ώμου παρέχει άνεση κατά τη μεταφορά. Και πάνω απ' όλα, μπορείτε να προσαρτήσετε τη νάιλον τσάντα
μεταφοράς HP σε μια αποσκευή ή βαλίτσα με ροδάκια. Ένας μοναδικός ιμάντας στερέωσης διατηρεί τη θήκη
προσαρτημένη στη λαβή της αποσκευής ή της βαλίτσας ώστε να μην χαθεί ή κλαπεί.
Αριθμός προϊόντος: BP848AA

Μπαταρία φορητού
υπολογιστή HP PH06

Παραμείνετε συνδεδεμένοι και παραγωγικοί όπου κι αν βρίσκεστε λόγω της δουλειάς σας, χάρη στην 6ωρη
διάρκεια ζωής της μπαταρίας επαγγελματικών φορητών υπολογιστών και Tablet PC HP Compaq. Δεν χρειάζεται
να θυσιάσετε την απόδοση, την παραγωγικότητα ή την άνεση.

Αριθμός προϊόντος: BQ350AA

Έξυπνο τροφοδοτικό ταξιδιού
AC 65W HP

Τα τροφοδοτικά AC της HP τροφοδοτούν το φορητό υπολογιστή και ταυτόχρονα φορτίζουν την εσωτερική
μπαταρία του. Αυτά τα τροφοδοτικά σάς δίνουν τη δυνατότητα να παρέχετε τροφοδοσία στο φορητό
υπολογιστή σας όταν είστε εκτός γραφείου ή εν κινήσει. Το τροφοδοτικό ταξιδίου HP 65W Slim είναι ιδανικό
για διεθνείς ταξιδιώτες ή επαγγελματίες που ταξιδεύουν πολύ και βρίσκονται συνεχώς εν κινήσει. Το
τροφοδοτικό είναι 40% λεπτότερο από το συνηθισμένο τροφοδοτικό 65W και περιλαμβάνει μια πρακτική
θύρα USB για τη φόρτιση άλλων εξαρτημάτων ενώ εργάζεστε. Με τέσσερα βύσματα καθολικής χρήσης είστε
βέβαιοι ότι το τροφοδοτικό ταξιδίου Slim θα λειτουργεί οπουδήποτε βρίσκεστε. Μπορείτε να έχετε τα πάντα
συγκεντρωμένα σε μια κομψή, προστατευτική τσάντα μεταφοράς.
Αριθμός προϊόντος: AU155AA

Κλειδαριά combo για
notebook HP

Ασφαλίστε το notebook και το σταθμό σύνδεσής σας με την κλειδαριά combo φορητού υπολογιστή HP
Compaq.

Αριθμός προϊόντος: AY475AA

3 έτη επιτόπια υποστήριξη
υλικού την επόμενη εργάσιμη
ημέρα με προστασία από
τυχαία ζημιά

Απολαύστε 3 χρόνια απόλυτης ηρεμίας σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς στον φορητό υπολογιστή σας από μη
αναμενόμενο περιστατικό και επιτόπια υποστήριξη όταν τη χρειάζεστε.

Αριθμός προϊόντος: UK729E

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/hpoptions
Διατηρήστε τον υπολογιστή σας σε βέλτιστη λειτουργική κατάσταση με το HP Support Assistant, www.hp.eu/supportassistant

