HP 4320t mobil tynn klient
Bli mobil. Velg tynt.

Se nærmere på denne svært sikre mobile klienten med en
skjerm på 33,7 cm (13,3") diagonalt og programvare som
holder deg produktiv.

HP anbefaler Windows® 7.
Forbedre sikkerheten
Ved å lagre filer på en sikker, sentralisert server er
dataene beskyttet hvis den mobile tynne klienten skulle
gå tapt eller bli stjålet.
Stå løpet ut
HP 4320t gir større pålitelighet med den nye designen i
børstet aluminium, og forlenger levetiden med færre
bevegelige deler.
Forenkle IT-driften
IT-administratorer kan oppgradere brukere rask og
rimelig ved å oppdatere programvaren som ligger på
servere, ikke klienter. Dette bidrar til å minimere
arbeidsbelastningen på IT-staben slik at kostnadene til
teknisk støtte i stor grad kan reduseres. Velg mellom flere
medfølgende administrasjonsløsninger basert på dine
behov, som HP ThinState Tools, HP Device Manager og
HP Client Automation – Starter Edition.
Programvareløsninger for din bedrift
HP 4320t mobil tynn klient har Microsoft Windows
Embedded Standard, inkluderer forhåndsinstallert
programvareteknologi og gir enklere bruk for IT-staben
og profesjonelle mobile brukere. Enhanced Write Filter
(EWF) bidrar til å hindre uønsket skriving til Solid
State-moduler, som programinstallering og nedlasting.
Alternativt lar File Based Write Filter (FBWF)
IT-administratorer angi spesifikke mapper og filer
(inkludert Windows-registeret) som skal lagre
informasjon som innstillinger for trådløst nettverk,
skriverkonfigurasjon og virusdefinisjonsfiler. I tillegg
inkluderer HP Virtual Client Essentials et fullt utvalg av
multimedie- og meglerløsninger som er laget spesielt for
å gi den enkle og pålitelige
databehandlingsopplevelsen du forventer fra HP.

HP 4320t mobil tynn klient
HP anbefaler Windows® 7.
SPESIFIKASJONER
Operativsystem

Forhåndsinstallert
Ekte Windows® Embedded Standard 2009
Ekte Windows® Embedded Standard 7

Prosessor

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

Brikkesett

Mobile Intel® HM57 Express

Minne

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

Internt lager

Solid State Drive 2 eller 4 GB

Oppgraderingsrom

DVD-ROM

Skjerm

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

Grafikk

Intel HD-grafikk

Lyd/bilde

Støtte for HD-lyd (HP Premier Sound); Integrerte stereohøyttalere; Integrert digital mikrofon; Stereohodetelefon-/linjeutgang; Stereomikrofoninngang

Trådløsstøtte

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

Kommunikasjon

Realtek Ethernet integrert kontroller (10/100/1000 NIC)

Utvidelsesspor

1 Express Card/34; 1 mediekortleser

Porter og kontakter

3 USB 2.0; 1 kombinert eSATA/USB; 1 ekstern VGA-skjerm; 1 HDMI; 1 stereohodetelefon-/linjeutgang; 1 stereomikrofoninngang; 1 vekselstrøm; 1 RJ-45; 1 RJ-11 (utvalgte
modeller)

Innenhet

Sølbestandig tastatur i full størrelse; ClickPad med venstre og høyre ClickPad-knapper

Programvare

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

Sikkerhet

Oppsettpassord; Oppstartspassord; Spor for Kensington-lås

Mål

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

Vekt

Starter på 1,93 kg; Vekten varierer etter konfigurasjon og komponenter.

Strøm

6-cellers (47 Wt) litiumion; 65 W HP strømadapter; HP Fast Charge

Garanti

1 års innlevering, henting og retur i noen land (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1 års garanti på primærbatteri

Støttet

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/notebooks
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HP 4320t mobil tynn klient
HP anbefaler Windows® 7.
Tilbehør og tjenester

HP USB
2.0-forankringsstasjon

Bli kvitt problemet med tilkobling og frakobling av skjerm og enheter hver gang du skal ta med deg din
bærbare HP-PC.

Produktnummer: AY052AA

HP Business-bæreveske i
nylon

HP Business-bæreveske i nylon er konstruert fra innerst til ytterst med funksjoner som blir verdsatt av mobile
brukere. Vesken er laget av holdbar nylon, og har et stort rom med toppåpning og massevis av plass til
organisering av materiell, pluss oppbevaring av visittkort, mobiltelefoner og annen rekvisita. Den har plass for
en bærbar PC på opptil 40,89 cm (16,1"), og har også en pung i neopren for en mini-PC eller tynn og lett
bærbar PC på opptil 30,73 cm (12,1"). Praktiske lommer på utsiden gir rask tilgang til ting du ofte bruker,
og de kan lukkes med glidelåser og borrelåser. Polstrede håndtak og skulderstropper sørger for komfort. Og
det beste av alt - du kan feste HP-bærevesken i nylon til en trillekoffert eller koffert. En unik, gjennomgående
stropp holder vesken festet til håndtaket på en trillekoffert eller koffert slik at den ikke mistes eller blir stjålet.
Produktnummer: BP848AA

HP PH06-batteri for bærbar
PC

Hold kontakten og vær produktiv uansett hvor arbeidet fører deg, med opptil 6 timer batteridriftstid i HP
Compaq bærbare kontor-PCer og tavle-PCer. Ingen grunn til å ofre ytelse, produktivitet eller enkelhet.

Produktnummer: BQ350AA

HP 65 W Smart reiseadapter

Vekselstrømsadaptere fra HP leverer strøm til den bærbare PCen og lader det interne batteriet samtidig. Disse
adapterne gir deg mulighet til å få strøm til den bærbare PCen når du er ute fra kontoret eller på reise. HP
65 W tynn reiseadapter er perfekt for reisende eller "landeveiskrigere" som alltid er på farten. Adapteren er
40 % tynnere enn standard 65 W adapter, og har en praktisk USB-port for lading av annet tilbehør mens du
arbeider. Fire internasjonale adapterplugger sørger for at din tynne reiseadapter virker overalt. En stilig
beskyttende bæreveske holder alt samlet.

Produktnummer: AU155AA

Kombin. lås til HP bærbar PC

Sikre den bærbare og forankringsstasjonen med HP Compaq kombinasjonslås for bærbare PCer.

Produktnummer: AY475AA

3 års maskinvarestøtte på
stedet neste virkedag, med
uhellsbeskyttelse

Gled deg over 3 år med full trygghet i tilfelle et uventet uhell skulle skade den bærbare PCen, og få støtte på
stedet når du trenger det.

Produktnummer: UK729E

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/hpoptions
Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

