HP 4320t Mobil Hafif İstemcisi

Harekete Geçin. Hafif İstemci Kullanın.

33,7 cm (13,3 inç) diyagonal ekran ve üretken kalmanızı
sağlayan yazılıma sahip bu oldukça güvenli, mobil hafif
istemciyi inceleyin.

HP, Windows® 7 ürününü önerir.
Güvenliği artırın
Dosyaları güvenli, merkezi sunucunuza depolayarak,
mobil hafif istemciniz kaybolduğunda veya çalındığında
verilerinizin korunmasını sağlarsınız.
Fark yaratın
HP 4320t, yeni mat alüminyum tasarımı ile daha fazla
güvenilirlik sağlarken, daha az miktarda hareketli
parçalar sayesinde ürün ömrünü uzatır.
BT işlemlerini basitleştirin
BT yöneticileri, istemcilerdeki değil sunuculardaki
uygulama yazılımlarını güncelleştirerek kullanıcıların
yükseltme işlerini kolayca ve ekonomik şekilde yapabilir.
Bu, BT personelinin iş yükünü en aza indirmeye yardımcı
olur, böylece teknik destek masraflarınız büyük ölçüde
azalabilir. HP ThinState Araçları, HP Aygıt Yöneticisi ve
HP İstemci Otomasyonu (Starter Edition) gibi dahili
yönetim çözümlerinden iş gereksinimlerinizi
karşılayanları seçin.
İşinize yönelik yazılım çözümleri
Microsoft Windows Embedded Standard özelliğine
sahip HP 4320t Mobil Hafif İstemci, önyüklenmiş, BT
personeline ve seyahat halindeki profesyonellere büyük
esneklik sağlayan yazılım teknolojileri içerir. Gelişmiş
Yazma Filtresi (EWF), katı hal modüller için uygulama
kurulumları ve yüklemeler gibi istenmeyen yazılımlara
karşı koruma sağlar. Alternatif olarak, Dosya Tabanlı
Yazma Filtresi (FBWF), BT profesyonellerinin kablosuz ağ
ayarları, yazıcı yapılandırma ve virüs tanımlama
dosyaları gibi bilgileri barındıracak belirli klasörleri ve
dosyaları (Windows kayıt defteri dahil) atamalarını
sağlar. Ayrıca, HP Sanal İstemci Temelleri, HP'den
beklediğiniz basit ve güvenilir bir bilgi işlem deneyimi
için özel olarak tasarlanmış tüm multimedya ve brokerlik
çözümlerini içerir.
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ÖZELLİKLER
İşletim Sistemi

Önceden Yüklü Uygulamalar
Orijinal Windows® Embedded Standard 2009
Orijinal Windows® Embedded Standard 7

Işlemci

Intel® Celeron® İşlemci P4500 (1,86 GHz, 2 MB L3 önbellek)

Yonga kümesi

Mobile Intel® HM57 Express

Bellek

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; 4 GB'ye yükseltilebilir

Dahili Depolama

2 veya 4 GB Katı Hal Sürücüsü

Yükseltme Yuvası

DVD-ROM

Ekran

33,7 cm (13,3 inç) diyagonal LED arkadan aydınlatmalı HD yansımasız (1366 x 768)

Grafik

Intel HD Grafik

Ses/Görüntü

HD ses (HP Premier Ses) desteği; Tümleşik stereo hoparlörler; Tümleşik dijital mikrofon; Stereo kulaklık/hat çıkışı; Stereo mikrofon girişi

Kablosuz Desteği

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

İletişim

Realtek Ethernet Tümleşik Denetleyici (10/100/1000 NIC)

Genişletme yuvaları

1 Express Card/34; 1 Ortam Kartı Okuyucu

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

3 USB 2.0; 1 eSATA/USB combo; 1 harici VGA monitör; 1 HDMI; 1 stereo kulaklık/hat çıkışı; 1 stereo mikrofon girişi; 1 AC gücü; 1 RJ-45; 1 RJ-11 (belirli modellerde);

Giriş Cihazı

Tam boyutlu, sıvı dökülmesine dayanıklı klavye; Sol ve sağ ClickPad tuşları olan ClickPad

Yazılım

Gelişmiş Yazma Filtresi; Dosyalı Yazma Filtresi; Internet Explorer 7; Windows Media Player 11; TeemTalk Öykünmesi; Symantec Uç Nokta Emniyeti; Microsoft Uzaktan
Masaüstü Protokolü (RDP) 6,1; Microsoft Firewall; Citrix XenApp 11; VMWare View 4,0; WinDVD

Güvenlik

Kurulum Parolası; Power-On Parolası; Kensington Kilidi Yuvası

Boyutlar

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

Ağırlık

1,93 kg'dan başlayan ağırlık; Ağırlık, yapılandırmaya ve bileşenlere bağlı olarak farklılık gösterir.

Güç

6 hücreli (47 WHr) Lityum-İyon; 65W HP AC Adaptörü; HP Hızlı Şarj

Garanti

1 yıl depoda tutma (bazı ülkelerde teslim ve iade (yükseltme olanağı vardır, ayrı satılır)), birincil batarya için 1 yıllık garanti

Desteklenen
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP 2.0 USB Yerleştirme
İstasyonu

HP dizüstü bilgisayarınızı her yanınıza alışınızda monitörünüzü ve çevre birimlerinizi takıp çıkarma
derdinden kurtulun.

Ürün numarası: AY052AA

HP Business Naylon Taşıma
Çantası

HP Business Naylon Taşıma Çantası'nın iç ve dış kısmı, sürekli hareket halinde olan bir kullanıcının ihtiyaçları
göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Dayanıklı naylondan üretilmiş olan bu çanta, materyalleri düzene
koymak ve kartvizitleri, cep telefonlarını ve diğer eşyaları yerleştirmek için bol bol yeri olan, üstten doldurulan
geniş bir bölmeye sahiptir. En fazla 16,1 inçlik (40,89 cm) bir dizüstü bilgisayarı taşıyabilir. Ayrıca, en fazla
12,1 inçlik (30,73 cm) mini veya ince ve hafif bir dizüstü bilgisayar için neopren bir keseye de sahiptir.
Kullanışlı dış cepler sık kullanılan eşyalara çabucak erişilmesini sağlar ve fermuarlarla ve Velcro ile
kapatılabilirler. Tutma yerlerine ve omuz askısına eklenmiş olan yastıklar çantanın rahatça taşınmasını sağlar.
En güzeli de, HP Naylon Taşıma Çantası'nı market arabasına veya valizinize takabilirsiniz. Bu ürüne özgü
olan bir geçmeli askı sayesinde, çantayı market arabasının veya valizinizin tutma yerine takıp çantanın
kaybolmasını veya
Ürün numarası: BP848AA

HP PH06 Dizüstü Bilgisayar
Pili

HP Compaq Business Dizüstü bilgisayarlar ve Tablet bilgisayarlardaki 6 saate varan pil ömrü ile, işinizin
gerektirdiği uygulamalarda bağlı ve üretken kalın. Performans, üretkenlik veya kullanışlılıktan ödün vermenize
gerek kalmaz.

Ürün numarası: BQ350AA

HP 65W Smart Travel AC
Adaptörü

HP'nin AC güç adaptörleri dizüstü bilgisayarınıza güç sağlar ve dahili pili eşzamanlı olarak şarj eder. Bu
adaptörler size ofis dışında veya yoldayken dizüstü bilgisayarınıza güç sağlama olanağı sunarlar. HP 65W
İnce Seyahat Adaptörü, uluslararası seyahat edenler veya her zaman hareket halinde olan "yol savaşçıları"
için idealdir. Adaptör, standart 65W adaptörden %40 daha öncedir ve siz çalışırken diğer aksesuarları şarj
etmek için kullanışlı bir USB bağlantı noktası içerir. Dört Uluslararası adaptör prizi, İnce Seyahat
Adaptörünüzün gittiğiniz her yerde çalışmasını sağlar.Şık bir koruyucu taşıma çantası, her şeyi bir arada
tutar.

Ürün numarası: AU155AA

HP Dizüstü Bilgisayar Bileşik
Kilidi

Dizüstü bilgisayarınızı ve yerleştirme istasyonunu HP Compaq Notebook Combo Lock ile koruyun.

Ürün numarası: AY475AA

Kaza Sonucu Hasara Karşı
Koruma içeren 3 yıllık
Gelecek İş Günü Yerinde
Donanım Desteği

Beklenmedik bir kazanın Dizüstü Bilgisayarınıza hasar vermesi durumunda toplam 3 yıl boyunca gönül
rahatlığının keyfini sürün ve ihtiyaç olduğunda yerinde destek alın.

Ürün numarası: UK729E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions
HP Support Assistant ile bilgisayarınızın en iyi durumda çalışmasını sağlayın, www.hp.eu/supportassistant

