Mobilny terminal thin client HP 4320t
Wybierz mobilność. Wybierz terminal.

Bezpieczny, przenośny terminal thin client z wyświetlaczem o
przekątnej 33,7 cm (13,3") i oprogramowaniem
zapewniającym produktywność.

HP zaleca system Windows® 7.
Zwiększone bezpieczeństwo
Dzięki przechowywaniu plików na bezpiecznym,
scentralizowanym serwerze dane klientów pozostają
chronione w przypadku zagubienia lub kradzieży
mobilnych terminali.
Wybierz możliwość pracy w podróży
HP 4320t zwiększa niezawodność dzięki nowej
wytrzymałej obudowie ze matowego aluminium, a także
wydłuża okres eksploatacji produktu dzięki mniejszej
liczbie ruchomych części.
Uproszczenie operacji informatycznych
Kierownicy działów informatycznych mogą szybko i
niedrogo przeprowadzić aktualizację programów
użytkowników, aktualizując oprogramowanie
znajdujące się na serwerze, nie na terminalach. Takie
rozwiązanie zapewnia uzyskanie mniejszego nakładu
pracy informatyków, dzięki czemu można znacznie
zredukować koszty pomocy technicznej. Do wyboru
kilka dołączonych do zestawu rozwiązań do
zarządzania, dostosowanych do indywidualnych
potrzeb przedsiębiorstwa. Są to między innymi
narzędzia HP ThinState, oprogramowanie HP Device
Manager i HP Client Automation — Starter Edition.

Rozwiązania dla każdej firmy
Mobilny terminal thin client HP 4320t jest wyposażony
w system operacyjny Microsoft Windows Embedded
Standard oraz fabrycznie zainstalowane
oprogramowanie. Dzięki temu zapewnia informatykom
oraz pracownikom mobilnym łatwą obsługę. Funkcja
Enhanced Write Filter (EWF) chroni przed
niepożądanymi zapisami (takimi jak instalacje aplikacji,
pobranie plików) na dyskach SSD. Funkcja File Based
Write Filter (FBWF) umożliwia informatykom
wyznaczenie określonych folderów i plików (także w
rejestrze systemu Windows), w których przechowywane
będą takie informacje, jak ustawienia sieci
bezprzewodowej, ustawienia drukarki lub pliki z
definicjami wirusów. Ponadto oprogramowanie HP
Virtual Client Essentials oferuje wiele rozwiązań do
obsługi multimediów i transakcji handlowych, które
zostały opracowane w celu zapewnienia prostej obsługi
rozwiązania oraz niezawodności oczekiwanej od
produktów HP.

Mobilny terminal thin client HP 4320t
HP zaleca system Windows® 7.
DANE TECHNICZNE
System operacyjny

Zainstalowane fabrycznie
Oryginalny Windows® Embedded Standard 2009
Oryginalny Windows® Embedded Standard 7

Procesor

Procesor Intel® Celeron® P4500 (1,86 GHz, 2 MB pamięci podręcznej L3)

Zestaw układów

Mobile Intel® HM57 Express

Pamięć

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 gniazda SODIMM; Możliwość rozbudowy do 4 GB

Wewnętrzna pamięć masowa

Solid State Drive 2 lub 4 GB

Wnęka rozszerzeń:

DVD-ROM

Wyświetlacz

Ekran LED HD o przekątnej 33,7 cm (13,3";1366x768), z powłoką antyrefleksyjną

Grafika

Karta graficzna Intel HD Graphics

Audiowizualny

Obsługa dźwięku HD (karta dźwiękowa HP Premier Sound); Wbudowane głośniki stereo; Wbudowany mikrofon cyfrowy; Wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe
audio; Wejście mikrofonu stereo

Obsługiwany

Obsługa komunikacji bezprzewodowej Karta sieciowa Broadcom 802.11b/g; Karta sieciowa Broadcom 802.11a/b/g/n
Komunikacja

Wbudowana karta sieciowa Realtek ((10/100/1000 NIC) Ethernet

Gniazda rozszerzeń

1 gniazdo kart Express Card/34; 1 czytnik kart pamięci

Porty i złącza

3 porty USB 2.0; 1 złącze combo eSATA/USB; 1 gniazdo zew. monitora VGA; 1 złącze HDMI; 1 wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio; 1 wejście mikrofonu
stereo; 1 gniazdo zasilania; 1 RJ-45; 1 RJ-11 (w wybranych modelach)

Urządzenie wejściowe

Pełnowymiarowa klawiatura odporna na zalanie; Interfejs ClickPad z przyciskami bocznymi

Oprogramowanie

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; zapora Microsoft Firewall; Citrix XenApp 11; VMWare View 4.0; WinDVD

Bezpieczeństwo

Hasło administratora; Hasło Power-On; Gniazdo blokady Kensington

Wymiary

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

Waga

Od 1,93 kg; Waga zależy od konfiguracji i składników.

Zasilanie

6-ogniwowy akumulator litowy (47 Wh); Zasilacz HP 65 W; Technologia HP Fast Charge

Gwarancja

Roczna gwarancja z naprawą w punkcie serwisowym
w niektórych krajach z odbiorem i zwrotem do klienta (dostępne są rozszerzenia gwarancji sprzedawane oddzielnie), roczna gwarancja na akumulator podstawowy
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Mobilny terminal thin client HP 4320t
HP zaleca system Windows® 7.
Akcesoria i usługi

Stacja dokowania HP USB
2.0

Zapomnij o problemach z podłączaniem i odłączaniem monitora i urządzeń peryferyjnych za każdym
razem, gdy zabierasz ze sobą notebooka HP.

Numer produktu: AY052AA

Torba nylonowa HP Business

Torba nylonowa HP Business zapewnia funkcjonalność, którą docenią osoby wykorzystujące w podróży
technologie mobilne. Wykonana z trwałego nylonu torba oferuje dużą, ładowaną od góry kieszeń, w której
znajdzie się miejsce na wiele materiałów. Można w niej także przechowywać wizytówki, telefony
komórkowe i inne przedmioty. Można przenosić notebooki z ekranem o przekątnej maks. 40,89 cm (16,1"),
a dołączona neoprenowa kieszeń jest przeznaczona do cienkich i lekkich notebooków oraz urządzeń z serii
Mini z ekranem o przekątnej 30,73 cm (12,1"). Wygodne kieszenie zewnętrzne, zapinane na dwa zamki i
rzep, zapewniają szybki dostęp do często używanych przedmiotów. Dodatkowy materiał na uchwytach i
pasku na ramię zapewnia komfort podczas przenoszenia notebooka. Nylonową torbę HP można przyczepić
do wózka lub walizki. Wyjątkowy przeciągany pasek umożliwia przyczepienie torby do uchwytu wózka lub
walizki, aby nie została zgubiona lub skradziona.
Numer produktu: BP848AA

Akumulator HP PH06 do
notebooków

Stała łączność i produktywna praca bez względu na miejsce dzięki akumulatorom zapewniającym nawet 6
godzin pracy na notebookach HP Compaq dla firm i tabletach. Nie musisz już rezygnować z wydajności,
produktywności i wygody.

Numer produktu: BQ350AA

Zasilacz podróżny HP Smart
65 W

Zasilacze HP zasilają komputer, a jednocześnie ładują wewnętrzny akumulator. Zasilacze umożliwiają
korzystanie z notebooka poza biurem i w podróży. Płaski zasilacz podróżny HP 65 W jest idealny dla osób
często podróżujących w kraju i za granicą. Zasilacz jest o 40% cieńszy niż standardowy zasilacz 65 W.
Urządzenie wyposażono też w wygodny port USB, który umożliwia ładowanie innych akcesoriów w trakcie
pracy. Cztery wtyczki spełniające standardy międzynarodowe gwarantują, że płaski zasilacz podróżny
będzie działał wszędzie. Elegancki futerał ochronny pomaga trzymać wszystkie części w jednym miejscu.

Numer produktu: AU155AA

Zamek combo do notebooka
HP

Zamek combo do notebooka HP Compaq zabezpiecza notebooka i stację dokującą.

Numer produktu: AY475AA

Usługi w miejscu instalacji
w następnym dniu
roboczym, naprawa
przypadkowych uszkodzeń,
pomoc techniczna przy
problemach ze sprzętem, 3
lata

Przez 3 lata nie trzeba się martwić przypadkowymi uszkodzeniami notebooka, a niezbędna pomoc
techniczna świadczona jest w miejscu instalacji.

Numer produktu: UK729E

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/hpoptions
Oprogramowanie HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) zapewnia maksymalną sprawność komputera

