HP 4320t Mobile Thin Client
Ga mobiel. Kies dun.

Ontdek deze zeer veilige, mobiele thin client met een 33,7-cm
(13,3-inch) diagonaal scherm en software die de productiviteit
verhoogt.

HP raadt Windows® 7 aan.
Betere beveiliging
Omdat bestanden op een veilige, centrale server
worden opgeslagen, zijn uw data beschermd als de
mobiele thin client wordt verloren of gestolen.
Ga waar u wilt
De HP 4320t met de nieuwe, geborsteld aluminium
behuizing is betrouwbaarder en gaat langer mee omdat
er minder bewegende delen zijn.
IT-activiteiten vereenvoudigen
IT-managers kunnen gebruikers snel en voordelig
upgraden door de applicatiesoftware op de server, in
plaats van op individuele clients, te updaten. De
werklast van de IT-afdeling neemt hierdoor af en de
technische supportkosten gaan omlaag. Er is keuze uit
verschillende meegeleverde beheeroplossingen die zijn
gebaseerd op uw bedrijfsbehoeften, zoals HP ThinState
Tools, HP Device Manager en HP Client Automation –
Starter editie.
Softwareoplossingen voor uw bedrijf
De HP 4320t Mobile Thin Client met Microsoft Windows
Embedded Standard bevat voorgeïnstalleerde
softwaretechnologie die de flexibiliteit van
IT-medewerkers en mobiele professionals verhoogt. Het
Enhanced Write Filter (EWF) voorkomt ongewenste
schrijfactiviteiten naar solid-statemodules zoals installatie
van applicaties en downloads. Met nieuwe tools zoals
File Based Write Filter (FBWF) kan de IT-afdeling
specifieke mappen en bestanden (inclusief het Windows
register) bestemmen voor de opslag van informatie als
draadloze netwerkinstellingen, printerconfiguratie en
virusdefinitiebestanden. Daarnaast omvat HP Virtual
Client Essentials een complete set multimedia- en
brokeringoplossingen die speciaal ontworpen zijn om
het eenvoudige, betrouwbare computergebruik te
waarborgen dat u van HP verwacht.

HP 4320t Mobile Thin Client
HP raadt Windows® 7 aan.
SPECIFICATIES
Besturingssysteem

Voorgeïnstalleerd
Legitieme Windows® Embedded Standard 2009
Legitieme Windows® Embedded Standard 7

Processor

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

Chipset

Mobile Intel® HM57 Express

Geheugen

DDR3 SDRAM, 1333-MHz, 1024, 2048, 4096 MB; 2 SODIMM; Uit te breiden tot 4 GB

Interne opslag

2- of 4-GB solid-state drive

Upgradeslot

Dvd-rom

Scherm

33,7-cm (13,3-inch) diagonaal LED-backlit HD ontspiegeld (1366 x 768)

Video

Intel HD grafisch systeem

Audio/Visueel

HD-audio (HP Premier Sound) ondersteuning; Geïntegreerde stereoluidsprekers; Geïntegreerde digitale microfoon; Stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang; Stereo
microfooningang

Ondersteund

Ondersteuning voor draadloos gebruik Broadcom 802.11b/g; Broadcom 802.11a/b/g/n
Communicatie

Realtek Ethernet geïntegreerde controller (10/100/1000 NIC)

Uitbreidingsslots

1 Express Card/34; 1 mediakaartlezer

Poorten en connectoren

3 USB 2.0; 1 eSATA/USB combo; 1 externe VGA-monitor; 1 HDMI; 1 stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang; 1 stereo microfooningang; 1 netvoeding; 1 RJ-45; 1 RJ-11
(geselecteerde modellen)

Invoerapparaat

Morsbestendig standaard toetsenbord; ClickPad met linker en rechter ClickPad-knoppen

Software

Enhanced Write Filter; File Based Write Filter; Internet Explorer 7; Windows Media Player 11; TeemTalk emulatie; Symantec Endpoint Security; Microsoft Remote Desktop
Protocol (RDP) 6.1; Microsoft Firewall; Citrix XenApp 11; VMWare View 4.0; WinDVD

Beveiliging

Configuratiewachtwoord; Wachtwoord bij opstarten; Oog voor Kensingtonslot

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 1,93 kg; Gewicht is afhankelijk van configuratie en componenten.

Voeding

6-cels (47-Watt/uur) li-ion; 65-Watt HP netadapter; HP snellader

Garantie

1 jaar carry-in, haal- en brengservice in sommige landen (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op primaire accu
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Accessoires en services

HP 2.0 USB dockingstation

Niet langer telkens als u de HP business notebook pc meeneemt monitor en randapparaten verwijderen en
weer aansluiten.

Bestelnr.: AY052AA

HP Business nylon draagtas

De HP nylon draagtas is aan binnen- en buitenzijde voorzien van kenmerken die mobiele gebruikers zullen
aanspreken. De tas is gemaakt van duurzaam nylon en heeft een groot vak met opening aan de bovenzijde
met veel ruimte voor allerlei benodigdheden, business cards, mobiele telefoon en andere toebehoren. Hij
biedt plaats aan notebooks tot 40,89 cm (16,1 inch) en bevat een neopreen hoes voor een mini of dunne,
lichte notebook tot 30,73 cm (12,1 inch). Handige vakken aan de buitenzijde die worden gesloten met ritsen
en velcro geven snel toegang tot vaak gebruikte objecten. De zachte voering van handvat en
schouderbanden zorgt voor draagcomfort. Bovendien is de HP nylon draagtas te bevestigen aan een rolkoffer
of koffer. Een unieke doorhaalriem bevestigt de tas aan het handvat van een rol koffer of koffer zodat hij niet
zoekraakt of gestolen kan worden.
Bestelnr.: BP848AA

HP PH06 notebookaccu

U behoudt de aansluiting en kunt overal productief werken met een batterij levensduur tot zes uur in de HP
Compaq Business notebooks en Tablet PC's. Geen concessies aan de prestaties, de productiviteit of het
gebruiksgemak.

Bestelnr.: BQ350AA

HP 65-Watt Smart
reis-netadapter

Netadapters van HP leveren stroom voor uw notebook en laden tegelijkertijd de interne accu op. Deze
adapters voorzien uw notebook ook buiten kantoor of onderweg van stroom. De HP 65-Watt Slim Travel
Adapter is ideaal voor internationale reizigers of mensen die altijd onderweg zijn. De adapter is 40%
dunner dan de standaard 65-Watt adapter en bevat een handige USB-poort om andere accessoires op te
laden tijdens het werk. Vier internationale adaptersterkers zorgen dan de Slim Travel Adapter overal werken
waar u bent. Een stijlvolle beschermende draagtas houdt alles bij elkaar.

Bestelnr.: AU155AA

HP notebook comboslot

Het HP Compaq notebook comboslot beveiligt uw notebook en dockingstation.

Bestelnr.: AY475AA

3 jaar, volgende werkdag
onsite met Accidental
Damage Protection HW
support

3 jaar lang een gerust gevoel bij schade aan uw notebook door onvoorziene voorvallen en onsite support
als dat nodig is.

Bestelnr.: UK729E

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/hpoptions
HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.eu/supportassistant

