Thin Client HP 4320t Mobile

Obtenha mobilidade. Torne-se Thin.

Experimente este mobile thin client, altamente seguro, com um
ecrã de 33,7 cm (13,3 pol.) na diagonal e software que mantém
a sua produtividade.

A HP recomenda o Windows® 7.
Aumente a segurança
Ao armazenar ficheiros no servidor seguro e
centralizado, os dados são protegidos no caso de
perda ou roubo do mobile thin client.
Vá mais longe
O HP 4320t proporciona uma maior fiabilidade com o
seu novo design metálico em alumínio escovado,
prolongando a duração do produto com menos peças
móveis.
Simplifique as operações de TI
Os gestores de TI podem actualizar utilizadores de
forma rápida e com um baixo custo, actualizando o
software de aplicação com base em servidor e não
clientes. Isto ajuda a minimizar a carga de trabalho do
pessoal de TI, pelo que é possível reduzir
substancialmente os custos de suporte técnico. Escolha
entre as várias soluções de gestão incluídas, de acordo
com as necessidades da sua empresa, por exemplo, HP
ThinState Tools, HP Device Manager e HP Client
Automation – Starter Edition.

Soluções de software para a sua empresa
O HP 4320t Mobile Thin Client, com Microsoft
Windows Embedded Standard, inclui tecnologias de
software pré-instaladas, proporcionando uma maior
flexibilidade ao pessoal de TI e profissionais móveis. O
Enhanced Write Filter (EWF) ajuda a evitar gravações
indesejadas em módulos de estado sólido, como
instalação de aplicações e transferências. Como
alternativa, o File Based Write Filter (FBWF) permite aos
profissionais de TI designar pastas e ficheiros
específicos (incluindo o registo do Windows) para reter
informações, como definições de redes sem fios,
configuração de impressoras e ficheiros de definição de
vírus. Adicionalmente, o HP Virtual Client Essentials
inclui uma linha completa de soluções multimédia e de
corretagem, especialmente concebidas para
proporcionar a experiência de computação simples e
fiável que espera da HP.

Thin Client HP 4320t Mobile
A HP recomenda o Windows® 7.
ESPECIFICAÇÕES
Sistema operativo

Pré-instalado
Windows® Embedded Standard 2009 genuíno
Windows® Embedded Standard 7 genuíno

Processador

Processador P4500Intel® Celeron® (1,86 GHz, 2 MB de cache L3)

Chipset

Mobile Intel® HM57 Express

Memória

SDRAM DDR3, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Expansível até 4 GB

Armazenamento Interno

Unidade de estado sólido 2 ou 4 GB

Baía para actualização:

DVD-ROM

Ecrã

HD anti-reflexo de 33,7 cm (13,3 pol.) na diagonal com retroiluminação LED (1366 x 768)

Gráficos

Placa gráfica Intel HD

Áudio/Visual

Suporte áudio HD (HP Premier Sound); Altifalantes estéreo integrados; Microfone digital integrado; Saída de linha/auscultadores estéreo; Entrada para microfone estéreo

Suporte para Comunicações Sem Fios

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

Comunicações

Controlador Integrado Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC)

Slots de expansão

1 Express Card/34; 1 Leitor de Cartões Multimédia

Portas e Ligações

3 USB 2.0; 1 eSATA/USB combo; 1 monitor VGA externo; 1 HDMI; 1 saída de linha/auscultadores estéreo; 1 entrada p/ microfone estéreo; 1 alimentação CA; 1 RJ-45;
1 RJ-11 (em alguns modelos)

Dispositivo de Entrada

Teclado tamanho completo resistente a salpicos; ClickPad com botões ClickPad esquerdo e direito

Software

Enhanced Write Filter; File Based Write Filter; Internet Explorer 7; Windows Media Player 11; TeemTalk Emulation; Symantec Endpoint Security; Protocolo de ambiente de
trabalho remoto (RDP) 6.1 da Microsoft; Microsoft Firewall; Citrix XenApp 11; VMWare View 4.0; WinDVD

Segurança

Palavra-passe de configuração; Palavra-passe de ligação; Ranhura de bloqueio Kensington

Dimensões

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

Peso

A partir de 1,93 kg; O peso varia de acordo com a configuração e componentes.

Alimentação

Bateria de iões de lítio com 6 células (47 Wh); Adaptador CA de 65 W HP; HP Fast Charge

Garantia

1 ano com recolha, recolha e devolução em alguns países (estão disponíveis melhoramentos, vendidos separadamente), 1 ano de garantia para a bateria primária

Suportados

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/notebooks
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Thin Client HP 4320t Mobile
A HP recomenda o Windows® 7.
Acessórios e Serviços

Estação de Ancoragem USB
2.0 HP

Livre-se da complicação de ligar e desligar o monitor e os periféricos sempre que leva o seu PC notebook HP
consigo.

Número do produto: AY052AA

Mala de Transporte de
Nylon HP Business

O Estojo de Transporte de Nylon HP Business foi concebido por dentro e por fora com funcionalidades que
um viajante móvel irá apreciar. Feito de nylon durável, o estojo oferece um grande compartimento topload
com bastante espaço para organizar materiais, cartões de visita, telemóveis e outros materiais. É possível
transportar um notebook com até 16,1 polegadas (40,89 cm) e também inclui uma bolsa em neoprene para
um notebook pequeno ou leve e fino com até 12,1 polegadas (30,73 cm). Convenientes bolsas externas
proporcionam um acesso rápido a itens utilizados frequentemente e podem ser fechadas com fechos e
Velcro. O acolchoamento adicionado às pegas e alça proporcionam conforto aquando do transporte.
Melhor ainda, pode fixar o Estojo de Transporte de Nylon HP num carrinho de transporte ou mala de
viagem. Uma alça de trepasse única ajuda a manter o estojo fixo à pega de um carrinho de transporte ou
mala de viagem, para evitar que o perca ou roubem.
Número do produto: BP848AA

Bateria para Notebook HP
PH06

Fique ligado e produtivo onde o trabalho o levar com duração de bateria até 6 horas em notebooks HP
Compaq Business e Tablet PCs. Sem necessidade de sacrificar o desempenho, produtividade ou
comodidade.

Número do produto: BQ350AA

Adaptador inteligente CA de
viagem HP 65W

Adaptadores de energia CA da HP para o seu notebook carregam em simultâneo a bateria interna. Estes
adaptadores permitem-lhe carregar o seu notebook quando estiver fora do escritório ou na estrada. O
Adaptador Slim Travel HP 65W é perfeito para viajantes internacionais ou "road warriors" que estão sempre
em movimento. O adaptador é 40% mais fino que um adaptador de 65W normal e inclui uma conveniente
porta USB para carregar outros acessórios enquanto trabalha. Com quatro adaptadores internacionais, o
Slim Travel funciona onde quer que vá. Um estojo de protecção para levar consigo em estilo mantém tudo
junto.

Número do produto: AU155AA

Cabo de bloqueio notebook
HP

Mantenha o seu notebook e estação de ancoragem seguros com o fecho combo do notebook HP Compaq.

Número do produto: AY475AA

Suporte HW, 3 anos, Dia
útil seguinte no local com
Protecção contra danos
acidentais

Usufrua de 3 anos de tranquilidade no caso de danos incidentais inesperados no seu Notebook e obtenha
suporte no local quando necessitar.

Número do produto: UK729E

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions
Mantenha o seu PC a funcionar no seu melhor com o HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

