Prenosni lahki odjemalec HP 4320t

Postanite mobilni. Uporabite lahke odjemalce.

Preizkusite izjemno varen prenosni lahki odjemalec s 33,7 cm
(13,3") zaslonom in programsko opremo, ki ohranja vašo
produktivnost.

HP priporoča Windows® 7.
Izboljšajte varnost
Če datoteke shranite na varnem, centraliziranem
strežniku, bodo vaši podatki v primeru izgube ali kraje
mobilnega lahkega odjemalca zaščiteni.
Pojdite daleč
HP 4320t ponuja večjo zanesljivost z novim dizajnom
brušenega aluminija, njegova življenjska doba pa je
daljša, ker ima manj premičnih delov.
Poenostavite operacije IT
Upravitelji IT lahko hitro in poceni nadgradijo
uporabnike tako, da posodobijo programsko opremo
aplikacij, ki gostujejo v strežnikih in ne odjemalcih. To
pomaga pri zmanjševanju obremenitev za osebje IT,
tako da lahko bistveno znižate stroške za tehnično
podporo. Na podlagi poslovnih potreb izberite med več
priloženimi rešitvami za upravljanje, kot so orodja HP
ThinState, HP Device Manager in HP Client Automation
– Starter Edition.
Rešitve programske opreme za vaše poslovanje
Mobilni lahki odjemalec HP 4320t z Microsoft Windows
Embedded Standard vsebuje predhodno nameščene
tehnologije programske opreme, ki osebju IT in
strokovnjakom za mobilno tehnologijo omogočajo
prilagodljivost. Zaščita Enhanced Write Filter (EWF) ščiti
pred neželenimi zapisi, kot so namestitve aplikacij in
prenosi, v module v trdnem stanju. Zaščita File Based
Write Filter (FBWF) pa omogoča strokovnjakom IT, da
določijo posebne mape in datoteke (vključno z registrom
Windows) za ohranitev informacij, kot so nastavitve
brezžičnega omrežja, konfiguracija tiskalnika in
datoteke virusne definicije. Poleg tega oprema HP Virtual
Client Essentials vsebuje tudi popolno linijo rešitev za
večpredstavnost in posredništvo, posebej namenjenih
zagotavljanju zanesljive izkušnje računalništva, ki jo
pričakujete od HP-ja.

Prenosni lahki odjemalec HP 4320t
HP priporoča Windows® 7.
TEHNIČNI PODATKI
Operacijski sistem

Vnaprej nameščeno
Pristni Windows® Embedded Standard 2009
Pristni Windows® Embedded Standard 7

Procesor

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

Nabor vezij

Mobile Intel® HM57 Express

Pomnilnik

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; Za nadgradnjo do 4 GB

Notranji pomnilnik

Pogon 2 ali 4 GB Solid State Drive

Ležišče za nadgradnjo

DVD-ROM

Prikaz

33,7 cm (13,3") zaslon z osvetlitvijo LED HD proti bleščanju (1366 x 768)

Grafika

Grafična kartica Intel HD

Avdio/vizualno

Podpora za zvok HD (HP Premier Sound); Vgrajeni stereo zvočniki; Vgrajen digitalni mikrofon; Stereo izhod za slušalke/zvok; Stereo vhod za mikrofon

Podpora za brezžična omrežja

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

Komunikacije

Vgrajeni omrežni vmesnik Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC)

Razširitvene reže

1 reža za Express Card/34; 1 bralnik medijskih kartic

Vrata in priključki

3 vrata USB 2.0; 1 kombiniran priključek eSATA/USB; 1 zunanji zaslon VGA; 1 vrata HDMI; 1 stereo izhod za slušalke/zvok; 1 stereo vhod za mikrofon; 1 vhod za
napajanje; 1 RJ-45; 1 RJ-11 (nekateri modeli)

Vhodna naprava

Vodoodporna tipkovnica v polni velikosti; Drsna ploščica ClickPad z levo in desno tipko ClickPad

Programska oprema

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

Varnost

Geslo za nastavitev; Geslo za vklop; Reža za ključavnico Kensington

Mere

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

Teža

Že od 1,93 kg; Teža je odvisna od konfiguracije in komponent.

Napajanje

6-celični litij-ionski (47 Wh); Napajalnik HP 65 W AC; HP Fast Charge

Garancija

Eno leto za dostavo, v nekaterih državah tudi za prevzem in vračilo izdelka (nadgradnje so na voljo z doplačilom), enoletna garancija za primarni akumulator

Podprto

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/notebooks
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Prenosni lahki odjemalec HP 4320t
HP priporoča Windows® 7.
Pripomočki in storitve

Priklopna postaja HP 2.0
USB

Izognite se težavam s priključevanjem in izključevanjem monitorja in zunanjih naprav vsakič, ko potujete a
prenosnim računalnikom HP.

Številka izdelka: AY052AA

Poslovna torbica HP iz
najlona

Poslovna najlonska torbica HP Value z notranjostjo in zunanjostjo, oblikovano za poslovneže na poti. Torbica
iz trpežnega najlona ima velik predel na zunanji strani za shranjevanje gradiva, vizitk, mobilnega telefona in
drugih potrebščin. Namenjena je za shranjevanje prenosnega računalnika velikosti do 40,89 cm (16,1
palca), vključuje pa tudi predel iz neoprena za shranjevanje majhnega ali tankega in lahkega prenosnega
računalnika velikosti do 30,73 cm (12,1 palca). Priročni zunanji žepi, ki se zapirajo z zadrgo in s sistemom
Velcro, zagotavljajo hiter dostop do pogosto rabljenih predmetov. Oblazinjeni držali in naramnica
omogočajo udobno nošenje. Najlonsko torbico HP pa lahko namestite tudi na voziček ali kovček. S
posebnim paščkom lahko torbico pritrdite na ročico vozička ali kovčka, s čimer zmanjšate možnost izgube ali
kraje.
Številka izdelka: BP848AA

Akumulator za prenosnik HP
PH06

Bodite povezani in delajte, kamor vas vodi delo, saj akumulator poslovnih prenosnih računalnikov HP
Compaq in tabličnih računalnikov deluje do šest ur. Ni vam več treba žrtvovati zmogljivosti, učinkovitosti ali
udobja.

Številka izdelka: BQ350AA

Pametni potovalni napajalnik
HP AC 65 W

HP-jevi napajalniki za izmenični tok hkrati napajajo prenosnik in polnijo notranji akumulator. Ti napajalniki
vam omogočajo polnjenje prenosnika, ko niste v pisarni ali ko ste na poti. Potovalni napajalnik HP 65 W
Slim je popolna izbira za mednarodne potnike ali »cestne bojevnike«, ki so vedno na poti. Napajalnik je 40
% tanjši kot standardni napajalnik 65 W, poleg tega pa vsebuje priročna vrata USB za polnjenje drugih
pripomočkov med delom. Štiri mednarodne vtičnice za napajalnik poskrbijo za to, da potovalni napajalnik
Slim deluje, kamor koli greste, vse pa lahko hranite v modni zaščitni torbi.

Številka izdelka: AU155AA

Ključavnica HP Notebook
Combo

Zaščitite svoj prenosnik in priklopno postajo s ključavnico HP Compaq Notebook Combo Lock.

Številka izdelka: AY475AA

3-letna podpora naslednji
delavnik na mestu z zaščito
pred škodo zaradi nesreč

Uživajte v 3 letih brezskrbnosti v primeru nepričakovanih poškodb vašega prenosnika in dobite podporo na
mestu, kadar jo potrebujete.

Številka izdelka: UK729E

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/hpoptions
Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant

