HP 4320t mobil vékony kliens
Mobil. Vékony.

Fokozottan biztonságos, mobil vékony kliens, 33,7 cm-es
(13,3"-es) képátlójú kijelzővel és folyamatos termelékenységet
biztosító szoftverrel.

A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
Fokozott biztonság
A fájlok biztonságos, központosított kiszolgálón történő
tárolásának köszönhetően a hordozható vékony kliens
elvesztése vagy ellopása esetén sincs adatvesztés.
Kitartó
Az új csiszolt alumínium, fémszerkezetes HP 4320t
nagyobb megbízhatóságot, kevesebb mozgó alkatrésze
révén pedig megnövelt termékélettartamot biztosít.
Egyszerűsített IT folyamatok
Az informatikusok a felhasználói továbbfejlesztéseket az
ügyfelek helyett a kiszolgálókon tárolt szoftverek
frissítésével, gyorsan és olcsón végezhetik el. Ez
hozzájárul az informatikusok munkaterhelésének
minimálisra szorításához, így a műszaki támogatás
költsége is jelentősen csökkenthető. Számos, a
vállalkozás üzleti igényeire épülő felügyeleti megoldás
választható, mint például a HP ThinState Tools, a HP
Device Manager és a HP Client Automation – Starter
Edition.
Szoftvermegoldások a vállalkozás számára
A Microsoft Windows Embedded Standard operációs
rendszerrel rendelkező HP 4320t mobil vékony kliens
előtelepített szoftvertechnológiákat tartalmaz, így az
informatikusok és a mobil szakemberek számára
nagyobb rugalmasságot biztosít. Az Enhanced Write
Filter (EWF) írásvédettség hozzájárul a félvezető alapú
modulok, például a telepített alkalmazások és letöltések
nemkívánatos felülírásának megakadályozásához. A
másik lehetőség, a fájl alapú írásvédelem File Based
Write Filter, FBWF) az informatikai szakemberek
számára lehetővé teszi egyes mappáknak és fájloknak
(köztük a Windows rendszerleíró adatbázisának)
információk, például vezeték nélküli hálózati beállítások,
nyomtatókonfigurációk és vírusdefiníciós fájlok
megőrzésére történő kijelölését. Emellett, a HP Virtual
Client Essentials magában foglalja a HP-tól megszokott,
egyszerű és megbízható számítógépes élmény

nyújtásához tervezett multimédiás és közvetítő
megoldások teljes termékválasztékát.

HP 4320t mobil vékony kliens
A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
SPECIFIKÁCIÓK
Operációs rendszer

Előtelepítve
Eredeti Windows® Embedded Standard 2009
Eredeti Windows® Embedded Standard 7

Processzor

Intel® Celeron® P4500 processzor (1,86 GHz, 2 MB L3 gyorsítótár)

Lapkakészlet

Mobile Intel® HM57 Express

Memória

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; 4 GB-ig bővíthető

Belső tárolás

2 vagy 4 GB-os félvezető alapú meghajtó

Bővítőfiók

DVD-ROM

Képernyő

33,7 cm (13,3") képátlójú, LED-es háttérvilágítású HD csillogásmentes (1366 x 768)

Grafikus rendszer

Intel HD grafikus rsz.

Hang/kép

Támogatás HD hangrendszerhez (HP Premier Sound); Beépített sztereó hangszórók; Beépített digitális mikrofon; Sztereó fejhallgató-/vonalkimenet; Sztereó
mikrofonbemenet

Vezeték nélküli támogatás

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

Kommunikáció

Realtek Ethernet beépített vezérlő (10/100/1000 hálózati vezérlő)

Bővítőhelyek

1 Express Card/34; 1 médiakártya-olvasó

Portok és csatlakozók

3 USB 2.0; 1 eSATA/USB kombinált port; 1 külső VGA-monitor; 1 HDMI; 1 sztereó fejhallgató-/vonalkimenet; 1 sztereó mikrofonbemenet; 1 váltóáramú tápegység; 1
RJ-45; 1 RJ-11 (egyes típusok esetén)

Bemeneti eszköz

Teljes méretű cseppálló billentyűzet; Kattintótábla bal és jobb kattintógombbal

Szoftver

Továbbfejlesztett írásszűrő; Fájlalapú írásszűrő; Internet Explorer 7; Windows Media Player 11; TeemTalk Emulation; Symantec Endpoint Security; Microsoft Remote
Desktop Protocol (RDP) 6.1; Microsoft tűzfal; Citrix XenApp 11; VMWare View 4.0; WinDVD

Adatvédelem

Beállítási jelszó; Bekapcsolási jelszó; Kensington zárnyílás

Méretek

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

Súly

1,93 kg kezdősúly; A súly konfigurációtól és összetevőtől függően változik.

Áramellátás

6 cellás (47 Wh) lítiumion; 65 W-os HP váltóáramú adapter; HP gyorstöltő

Garancia

1 éves beszállítás, átvétel és visszaküldés egyes országokban (bővítés lehetséges, külön vásárolható meg), 1 év garancia az elsődleges akkumulátorra

Támogatott

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/notebooks
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A Windows 7 operációs rendszer szolgáltatásainak teljes körű kihasználásához előfordulhat, hogy bővített és/vagy külön megvásárolható hardvereszköz szükséges. Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows 7
minden kiadásában. Részletekért lásd: http://www.microsoft.com/windows/windows-7/.
A Bluetooth a jogtulajdonos kereskedelmi védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licenc birtokában használ. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft cégcsoport védjegye. Az Intel, a Celeron és
a Core az Intel Corporation vagy leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
4AA3-0933HUE. Július 2011

HP 4320t mobil vékony kliens
A HP a Windows® 7 operációs rendszert ajánlja.
Tartozékok és szolgáltatások

HP 2.0 USB dokkolóegység

A HP noteszgép szállításánál kihagyható a monitor és a tartozékok fáradságos, ismételt csatlakoztatása.

Termékszám: AY052AA

HP Business nylon hordtáska

A HP üzleti nylon hordtáska belső és külső kialakítása elnyeri az utazó felhasználók tetszését. A strapabíró
nylonból készült táska jókora, felül nyitható rekeszt kínál, amely bőséges helyet biztosít az anyagok, valamint
a névjegyek, mobiltelefonok és egyéb kellékek rendezett tárolásához. Max. 16,1"-es (40,89 cm-es)
noteszgép hordozására alkalmas, és egy max. 12,1"-es (30,73 cm-es) mini, vagy vékony és könnyű
noteszgéphez való neoprén tokot is tartalmaz. A kényelmes külső zsebek gyorsan elérhetővé teszik a gyakran
használt holmikat, cipzárral és tépőzárral zárhatók. A fülek és a vállheveder párnázata kényelmes hordozást
biztosít. A HP nylon hordtáska ráadásul csomagszállító kocsihoz vagy bőröndhöz is rögzíthető. Az egyedi
átfűzhető szíjjal a táska a csomagszállító kocsi fogantyújához vagy a bőrönd füléhez rögzíthető,
megelőzendő az elkallódást vagy a lopást.
Termékszám: BP848AA

HP PH06
noteszgép-akkumulátor

Bárhová szólítsa munkája, összeköttetésben maradhat és hatékony lehet az akár hat órányi akkutámogatást
nyújtó HP Compaq üzleti noteszgépekkel, illetve táblaszámítógépekkel. Nem kell feláldoznia sem a
teljesítményt, sem a hatékonyságot, sem pedig a kényelmet.

Termékszám: BQ350AA

HP 65 W-os intelligens úti
váltóáramú adapter

A HP váltóáramú adaptereivel egyidejűleg történhet a noteszgép tápellátása és a belső akkumulátor
feltöltése. Ezek az adapterek házon kívül vagy útközben is tápellátási lehetőséget biztosítanak a noteszgép
számára. A 65 W-os vékony HP úti adapter tökéletes a nemzetközi utazók vagy a mindig úton levő „úttörők”
számára. Az adapter 40%-kal vékonyabb a szabványos 65 W-os adapternél és kényelmes USB-porttal
rendelkezik az egyéb tartozékok munka közbeni töltése érdekében. A négy nemzetközi adapterdugasz
garantálja, hogy a vékony úti adapter mindenütt üzemképes legyen. Az eszközök elegáns védőtokban,
együtt tárolhatók.

Termékszám: AU155AA

Kombinált zár
HP-noteszgéphez

A HP Compaq noteszgéphez tervezett kombinációs zárral a noteszgép és a dokkolóegység is biztonságosan
lezárható.

Termékszám: AY475AA

3 éves következő
munkanapi helyszíni
hardvertámogatás, véletlen
károsodás elleni
védelemmel,

A noteszgép váratlan károsodása esetén is 3 éves teljes gondtalanság és szükség esetén helyszíni támogatás
várható.

Termékszám: UK729E

További információkért látogasson el a következő webhelyre: www.hp.com/eur/hpoptions
A HP Support Assistant révén számítógépe mindig a legjobb formáját nyújtja: www.hp.eu/supportassistant

