Mobilný tenký klient HP 4320t
Mobilita. Efektivita.

Vyskúšajte si tohto bezpečného tenkého mobilného klienta s
displejom s uhlopriečkou 33,7 cm (13,3") a softvérom, ktorý vás
udrží produktívnym.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
Vylepšená bezpečnosť
Ukladanie súborov na vašom bezpečnom hlavnom
serveri chráni vaše dáta v prípade straty alebo krádeže
mobilného PC thin client.
Prekonajte diaľky
HP 4320t poskytuje vyššiu spoľahlivosť vďaka novému
brúsenému hliníkovému dizajnu, ktorý predlžuje
životnosť produktu vďaka menšiemu počtu pohyblivých
častí.
Zjednodušené IT operácie
Správcovia IT môžu rýchlo a lacno rozširovať
používateľov aktualizovaním aplikačného softvéru na
serveroch a nie u klientov. Toto minimalizuje pracovné
zaťaženie pracovníkov IT, čo vám umožní značne znížiť
náklady na technickú podporu. Vyberte si z rôznych
zahrnutých riešení ovládateľnosti podľa vašich
podnikateľských potrieb, napr., HP ThinState Tools, HP
Device Manager a HP Client Automation – edícia
Starter.
Softvérové riešenia pre vašu firmu
Mobilný tenký klient HP 4320t vybavený Microsoft
Windows Embedded Standard má predinštalované
softvérové technológie, ktoré pracovníkom IT a
odborníkom na cestách zaisťujú väčšiu flexibilitu.
Rozšírený filter pre zápis (EWF) pomáha predchádzať
neželaným zápisom na moduly solid state, akými sú
inštalácie aplikácií a preberania. File Based Write Filter
(FBWF) umožňuje IT odborníkom určovať špecifické
zložky a súbory (vrátane registra Windows) na
uchovávanie informácií, napr., nastavenie bezdrôtovej
siete, konfigurácia tlačiarne a súbory na definovanie
vírusov. HP Virtual Client Essentials okrem toho zahrňuje
úplný sortiment multimédií a sprostredkovacích riešení
navrhnutých výslovne na zabezpečenie jednoduchej a
spoľahlivej práce s počítačom, ktorú od HP očakávate.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows® 7.
ŠPECIFIKÁCIE
Operačný systém

Predinštalované
Originálny Windows® Embedded Standard 2009
Originálny Windows® Embedded Standard 7

Procesor

Procesor Intel® Celeron® P4500 (1,86 GHz, vyrovnávacia pamäť L3 2 MB)

Čipová sada

Mobile Intel® HM57 Express

Pamäť

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Možnosť zvýšenia na 4 GB

Vnútorná pamäť

Jednotka Solid State 2 alebo 4 GB

Rozširujúca zásuvka

DVD ROM

Obrazovka

Uhlopriečka 33,7 cm (13,3"), LED-podsvietenie, HD anti-glare, (1366 x 768)

Grafika

Grafika Intel HD

Audio/Vizuálne

Podpora zvuku HD (HP Premier Sound); Integrované stereo reproduktory; Integrovaný digitálny mikrofón; Stereoslúchadlá/zvukový výstup; Vstup pre stereomikrofón

Podpora pre bezdrôtové technológie

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

Možnosti komunikácie

Vstavaný sieťový radič Realtek (10/100/1000 NIC)

Rozširujúce sloty

1 Express Card/34; 1 čítačka pamäťových kariet

Porty a konektory

3 USB 2.0; 1 kombinovaný port eSATA/USB; 1 externý VGA monitor; 1 HDMI; 1 výstup pre stereoslúchadlá/zvukový výstup; 1 vstup pre stereomikrofón; 1 napájací zdroj;
1 RJ-45; 1 RJ-11 (vybrané modely)

Vstupná jednotka

Plnohodnotná vodoodolná klávesnica; ClickPad s ľavým a pravým tlačidlom ClickPad

Softvér

Rozšírený filter zápisu; Fliter zápisu na základe súborov; 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

Zabezpečenie

Heslo pre nastavenie; Heslo Power-On; Zásuvka na zámok Kensington

Rozmery

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

Hmotnosť

Už od hmotnosti 1,93 kg; Hmotnosť závisí od konfigurácie a komponentov.

Zdroj

6-článková (47 Wh) Li-Ion; Sieťový adaptér HP 65W; HP Fast Charge

Záruka

1-ročná záruka na prinesenie, vyzdvihnutie a vrátenie v niektorých krajinách (sú dostupné aktualizácie predávané samostatne), 1-ročná záruka na hlavnú batériu

Podporované

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/notebooks
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Príslušenstvo a služby

HP 2.0 USB dokovacia
stanica

Zbavte sa nepríjemného pripájania a odpájania monitora a periférií vždy, keď si zoberiete váš pracovný
prenosný počítač HP so sebou.

Číslo produktu: AY052AA

Prenosné puzdro HP Business
Nylon

Prenosné puzdro HP Business Nylon obsahuje zvnútra aj zvonka možnosti, ktoré ocenia mobilný cestovatelia.
Puzdro je vyrobené z odolného nylonu a poskytuje obrovské oddelenie s množstvom priestoru pre
organizačné materiály, navyše môžete skladovať vizitky, mobilné telefóny a iné príslušenstvo. Môžete do
neho vložiť notebook až do 16,1" (40,89 cm) a zahŕňa tiež neoprénové vrecko pre mini alebo tenký a
ľahký notebook až do 12,1" (30,73 cm). Praktické vonkajšie vrecká poskytujú rýchly prístup k často
používaným predmetom a je možné ho zatvoriť pomocou štandardného a suchého zipsu. Vypchávky pridané
v rukovätiach a náramenníku poskytujú komfort pri prenášaní. Najlepšie zo všetkého je, že prenosné puzdro
HP Nylon je možné pripevniť k taške alebo kufru. Unikátny priechodný remienok pomáha udržiavať puzdro
pripojené k rukoväti tašky alebo kufra, aby sa predišlo strate alebo krádeži.
Číslo produktu: BP848AA

Batéria HP PH06 pre
notebook

Zostaňte pripojení a buďte produktívni všade, kde vás práca zavedie, vďaka životnosti batérie až 6 hodín v
prenosných počítačoch HP Compaq Business a počítačoch Tablet. Bez potreby znížiť výkon, produktivitu
alebo pohodlie.

Číslo produktu: BQ350AA

Malý cestovný adaptér AC
HP, 65 W

Sieťové adaptéry od spoločnosti HP napájajú váš prenosný počítač a zároveň nabíjajú internú batériu. Tieto
adaptéry vám poskytujú možnosť napájať prenosný počítač, keď ste mimo kancelárie alebo na cestách.
Tenký cestovný adaptér HP 65W je perfektný pre medzinárodných cestovateľov alebo „brázdičov ciest“,
ktorí sú stále v pohybe. Adaptér je o 40% tenší ako štandardný 65W adaptér a zahŕňa štandardný USB port
pre nabíjanie iného príslušenstva počas práce. Štyri medzinárodné zástrčky adaptéra vás udržiavajú v istote,
že váš tenký cestovný adaptér pracuje kdekoľvek ste. Štýlové ochranné puzdro udržiava všetko pokope.

Číslo produktu: AU155AA

Kombinovaný zámok
notebooku HP

Zabezpečte váš notebook a dokovaciu stanicu s kombinovaným zámkom notebooku HP Compaq.

Číslo produktu: AY475AA

3 roky, na mieste v ďalší
pracovný deň s ochranou
proti náhodnému
poškodeniu, hardvérová
podpora

Vychutnajte si 3 roky života bez stresov v prípade poškodenia vášho notebooku kvôli nečakanej nehode a
získajte potrebnú podporu na mieste.

Číslo produktu: UK729E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions
Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant)

