Kannettava HP 4320t -asiakaspääte
Kannettava. Hoikka.

Tämä erittäin turvallinen ja mobiili Thin Client -laite sisältää
lävistäjältään 33,7 cm:n (13,3") näytön sekä ohjelmistot, jotka
pitävät työtehoasi yllä.

HP suosittelee Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.
Parempi suojaus
Tallenna tiedostot suojatulle ja keskitetylle palvelimelle,
niin tietosi pysyvät suojassa, jos Mobile Thin Client -laite
katoaa tai varastetaan.
Ota kaikki irti
HP 4320t on harjatusta alumiinista valmistetun kuorensa
ansiosta aiempaa luotettavampi, ja harvempien
liikkuvien osien ansiosta tuotteen käyttöikä on pidempi.
Helpota tietojenkäsittelyä
IT-päälliköt voivat päivittää käyttäjiä nopeasti ja
edullisesti päivittämällä sovellusohjelmiston, joka
sijaitsee Client-laitteen sijaan palvelimilla. Tämän
ansiosta IT-henkilökunnan työmäärä jää mahdollisimman
pieneksi, joten teknisen tuen kulut voivat huomattavasti
laskea. Voit valita yrityksesi tarpeiden mukaisesti useista
mukana toimitettavista hallintaratkaisuista, kuten HP
ThinState Tools, HP Device Manager ja HP Client
Automation – Starter Edition.
Ohjelmistoratkaisuja yrityksellesi
HP 4320t Mobile Thin Client -laite sisältää Microsoft
Windows Embedded Standard -käyttöjärjestelmän ja
valmiiksi asennettuja ohjelmistotekniikoita, minkä
ansiosta sen käyttö on IT-henkilökunnalle ja
mobiiliammattilaisille entistä joustavampaa. Enhanced
Write Filter (EWF) -kirjoitussuojaimen ansiosta
yksitilaisiin moduuleihin ei kirjoiteta turhia tietoja, kuten
sovellusasennuksia ja latauksia. Vaihtoehtoisen File
Based Write Filter (FBWF) -suojauksen ansiosta
IT-ammattilaiset voivat määrittää tiettyjä kansioita ja
tiedostoja (mukaan lukien Windowsin rekisteri)
säilyttämään erilaisia tietoja, kuten langattoman verkon
ja tulostimen asetukset tai virusmääritystiedostot. Lisäksi
HP Virtual Client Essentials sisältää täyden valikoiman
multimedia- ja välitysratkaisuja, jotka on kehitetty
erityisesti tuottamaan HP:ltä odottamasi yksinkertainen
ja luotettava tietokoneen käyttökokemus.

Kannettava HP 4320t -asiakaspääte
HP suosittelee Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.
TEKNISET TIEDOT
Käyttöjärjestelmä

Esiasennettuna
Aito Windows® Embedded Standard 2009
Aito Windows® Embedded Standard 7

Prosessori

Intel® Celeron® P4500 -prosessori (1,86 GHz, 2 Mt:n L3-välimuisti)

Piirisarja

Mobile Intel® HM57 Express

Muisti

DDR3 SDRAM, 1 333 MHz, 1024/2048/4096 Mt:a; 2 SODIMM; Laajennettavissa 4 Gt:uun

Sisäinen tallennustila

Yksitilainen asema (SSD), 2 tai 4 Gt

Asemapaikka

DVD-ROM

Näyttö

Lävistäjältään 33,7 cm:n (13,3") LED-taustaval. heijastamaton HD-näyttö (1 366 x 768)

Näyttöominaisuudet

Intel® HD -näytönohjain

Ääni/kuva

Tuki HD-äänentoistolle (HP Premier Sound); Sisäiset stereokaiuttimet; Sisäinen digitaalimikrofoni; Stereokuuloke-/linjalähtö; Stereomikrofonitulo

Langattoman lähiverkon tuki

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

Tietoliikenne

Sisäinen Realtek Ethernet -ohjain (10/100/1000-verkkokortti)

Laajennuspaikat

1 Express Card/34; 1 muistikortin lukulaite

Portit ja liittimet

3 USB 2.0; 1 eSATA/USB-yhdistelmä; 1 ulkoinen VGA-näyttö; 1 HDMI; 1 stereokuuloke-/linjalähtö; 1 stereomikrofonitulo; 1 verkkovirtaliitin; 1 RJ-45; 1 RJ-11 (joissakin
malleissa)

Syöttölaite

Täysikokoinen roiskesuojattu näppäimistö; ClickPad vasemman- ja oikeanpuoleisella ClickPad-painikkeella

Ohjelmisto

Parannettu kirjoitussuodatin; Tiedostopohjainen kirjoitussuodatin; 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

Suojaus

Asennussalasana; Käynnistyssalasana; Kensington-lukkopaikka

Mitat

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

Paino

Peruspaino 1,93 kg; Paino vaihtelee kokoonpanon ja komponenttien perusteella.

Virta

6-kennoinen (47 Wh) litiumioni; 65 W:n HP:n verkkolaite; HP:n pikalataustekniikka

Takuu

Yksi vuosi (joissakin maissa nouto- ja palautuspalvelu, päivityksiä saatavana erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle

Tuettu

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/notebooks
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa
rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
Järjestelmät saattavat vaatia päivitettyjä ja/tai erikseen ostettavia laitteita voidakseen hyödyntää täysin Windows 7:n ominaisuuksia. Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 7:n versioissa. Katso
lisätietoja osoitteesta http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-yritysryhmän tavaramerkkejä. Intel, Celeron ja Core ovat Intel
Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
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Kannettava HP 4320t -asiakaspääte
HP suosittelee Windows® 7 -käyttöjärjestelmää.
Lisävarusteet ja palvelut

HP 2.0 USB -telakointiasema

Voit unohtaa oheislaitteiden liittämisen ja irrottamisen joka kerta, kun otat HP:n kannettavan tietokoneen
mukaasi.

Tuotenumero: AY052AA

HP Business
-nailonkantolaukku

Nailonista valmistettu HP Business -kantokotelo on ominaisuuksiltaan paljon matkustavan unelma. Kestävästä
nailonista valmistetun kotelon tilavaan ylälokeroon mahtuvat hyvässä järjestyksessä niin työmateriaalit,
käyntikortit, matkapuhelin kuin muutkin tarvikkeet. Siihen mahtuu 16,1-tuumainen (40,89 cm) kannettava
tietokone, ja se sisältää myös neopreenistä valmistetun pussin, joka on tarkoitettu enintään 12,1-tuumaisille
(30,73 cm) minikannettaville. Näppärissä vetoketjuin ja kuminauhoin suljettavissa ulkotaskuissa usein
käytettävät tavarat ovat helposti saatavilla. Kantomukavuutta tuovat kahvojen ja olkahihnan lisäpehmusteet.
Mikä parasta, HP:n nailonista valmistetun kantokotelon voi kiinnittää kärryihin tai matkalaukkuun. Erityinen
kahvan läpi vedettävä hihna kiinnittää kotelon kärryihin tai matkalaukkuun, jolloin se ei joudu kadoksiin tai
varkaiden saaliiksi.
Tuotenumero: BP848AA

HP PH06 -akku kannettavalle

Voit pysyä yhteydessä ja olla tuottelias kaikkialla, mihin työ sinut vie, sillä HP Compaq -yrityskannettavissa ja
kämmentietokoneissa akku kestää jopa 6 tuntia. Suorituskyvyn, tuottavuuden tai käyttömukavuuden ei tarvitse
kärsiä.

Tuotenumero: BQ350AA

HP 65 W Smart Travel
-verkkosovitin

HP-verkkolaitteet syöttävät kannettavalle virtaa ja lataavat tietokoneen akun samanaikaisesti. Näiden
verkkolaitteiden avulla liität kannettavasi kätevästi verkkovirtaan, kun teet töitä toimiston ulkopuolella tai olet
matkoilla. HP:n ohuet matkaverkkolaitteet (65 W) sopivat täydellisesti paljon ulkomailla matkustaville tai tien
päällä viihtyville. Verkkolaite on 40 % tavallista 65 W:n laitetta ohuempi ja sisältää kätevän USB-portin
muiden lisälaitteiden lataamiseen töiden aikana. Neljä kansainvälistä pistokesovitinta varmistavat, että ohut
HP-matkaverkkolaite toimii kaikkialla. Tyylikäs kuljetuslaukku pitää asiat järjestyksessä.

Tuotenumero: AU155AA

HP:n kannettavan
yhdistelmälukko

Suojaa kannettava ja telakointiasema HP Compaq Notebook Combo -lukolla.

Tuotenumero: AY475AA

3 vuoden laitteistotuki,
vahinkosuojauspalvelu,
seuraavana arkipäivänä
asiakkaan tiloissa

Voit nauttia kolmen vuoden ajan mielenrauhasta kannettavasi odottamattomien onnettomuuksien suhteen ja
saat tarvittaessa tukea paikan päällä.

Tuotenumero: UK729E

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/eur/hpoptions
Varmista tietokoneen mahdollisimman tehokas toiminta käyttämällä HP Support Assistant -sovellusta, joka on saatavissa
osoitteesta www.hp.eu/supportassistant

