Flexibilní tenký klient HP t610
Flexibilní tenký klient HP t610 přináší do virtualizovaného prostředí kvalitní zabezpečení , široké možnosti
rozšíření a multimediální funkce podobné klasickým stolním počítačům. Jedná se o flexibilní řešení
s výjimečným výkonem.

Pokročilá technologie, velmi kvalitní
provedení

Technologie jednotek APU AMD kombinuje dvoujádrové procesory s
grafickými kartami AMD HD 6320. Nabízí grafickou kartu s podporou
technologie DirectX 11, paměť RAM DDR3-1600 s kapacitou 4 GB,
čipovou sadu AMD A55E a vstupy DVI-I a DisplayPort.
Díky nové funkci HP Velocity se již nemusíte obávat horších možností
připojení k síti v hustě obsazených pracovních prostředích. Funkce HP
Velocity reaguje na změny stavu síťového připojení, aby zajišťovala
nejvyšší výkon.

Flexibilní alternativa k počítači

Flexibilní tenký klient HP t610 je vybaven 6 porty USB (2 porty USB
3.0, 4 porty USB 2.0), porty PS/2 a 1 sériovým portem. Standardní
port gigabitového ethernetu nebo volitelná vestavěná duální interní
anténa WiFi.

Flexibilní software

Vestavěný čip TPM s bezpečnostními funkcemi od společnosti HP,
podpora systému BIOS s osvědčením NIST, volitelná duální interní
anténa WiFi, slot pro bezpečnostní zámek a pojistka napájecího
kabelu.

Intuitivní správa sítě

Včetně technologií HP Velocity a HP Thermal Protection. Eliminace
síťového šumu, udržení výkonu na vysoké úrovni a ochrana vůči
ztrátě dat zaviněné přehřátím.

Ochrana prostředí

Flexibilní tenký klient HP t610 byl zkonstruován s ohledem na životní
prostředí. Z více než 20 % je vyroben z recyklovaných plastů bez
obsahu BFR a PVC (netýká se plošných spojů), vyhovuje normě
ENERGY STAR® a je držitelem osvědčení EPEAT® Gold.

Spolehlivost a služby od značky HP

Snadné nastavení, snadná správa a snadná údržba. Díky flexibilnímu
tenkému klientovi HP t610 si můžete vybrat z řady nadstandardních
služeb podpory HP Care Pack.

Flexibilní tenký klient HP t610

Operační systém

Windows® Embedded Standard 7
Windows® Embedded Standard 2009
HP ThinPro
Klientské služby HP Smart Zero

Prohlížeč

Microsoft Internet Explorer 8 (u modelů se systémem Windows Embedded Standard 7 nebo Windows Embedded Standard 2009); Firefox (u modelů se
systémem HP ThinPro)

Procesory

Dvoujádrový procesor AMD T56N APU s grafickou kartou Radeon HD 6320 (1,65 GHz, mezipaměť 1 MB L2)

Paměť

Paměť RAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Paměť ROM 1, 2 nebo 4 GB (dle operačního systému); Flash

Zvuk

Interní aktivní reproduktor, 1/8palcový zvukový výstup, úplné 16bitové stereo, vzorkovací frekvence 44 kHz, 1/8palcový vstup pro mikrofon

Podpora vstupně-výstupních
a periferních zařízení

2 porty USB 3.0; 4 porty USB 2.0; 1 zvukový vstup; 1 vstup pro mikrofon; 1 stereofonní sluch./link. výstup; 1 port DVI-I (včetně adaptéru DVI-VGA);
1 DisplayPort; 1 vstup RJ-45; 2 vstupy PS/2 (pro klávesnici a myš); 1 sériový port

Možnosti připojení

10/100/1000 Gigabit

Rozměry (šířka × hloubka ×
výška)

22 x 4 x 25,1 cm

Hmotnost

1,55 kg

Kompatibilita s požadavky na Vyhovuje normě ENERGY STAR®. Osvědčení EPEAT® Gold ve vybraných regionech. Stav registrace v konkrétní zemi si můžete ověřit na adrese
energetickou efektivnost
www.epeat.net.
Napájení

65 W, celosvětová automatická detekce, 100–240 V stř., 50–60 Hz, automatické vypnutí pro úsporu energie, zdroj napájení odolný proti přepětí

Záruka

Podléhá záruce služeb HP Services, včetně standardní záruky (3-3-0). Podmínky záruky se mohou lišit podle jednotlivých zemí a pracovních modelů.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné záruky
na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze
žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani
za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Více informací na www.hp.eu/thinclients
Athlon a Sempron jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti AMD Corporation v USA a dalších zemích.
Microsoft a Windows jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.

4AA3-9683CSE, Říjen 2012

Flexibilní tenký klient HP t610
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Klávesnice HP CCID s podporou
čipových karet

Technologie čipových karet a klávesnice HP CCID se zabezpečením čipovou kartou umožní zvýšit
zabezpečení, zjednodušit přístup k postupům a snížit náklady spojené se správou sítí tím, že zabráníte
neoprávněnému přístupu do počítačů a sítí.
Produktové číslo: BV813AA

Lankový zámek HP Keyed

Lankový zámek HP Keyed je určen pro použití se standardním slotem zámku, kterým jsou vybaveny
notebooky, dokovací stanice, stolní počítače, monitory, tiskárny či projektory. Obtočte tento zámek
s 1,83 m dlouhým galvanizovaným ocelovým kabelem s vinylovým povrchem kolem nějakého
zabezpečeného objektu a poté jej připojte k počítači nebo zařízení, které chcete chránit. Zámek je
vybaven mechanizmem uzamčení stisknutím jediného tlačítka a jedinečným klíčem (včetně klíče
náhradního) pro odemčení kabelu. Délku kabelu je možné nastavit podle potřeby možné pomocí
připojeného suchého zipu.
Produktové číslo: BV411AA

Rychloupínací držák HP pro displeje LCD

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní
displeje HP a jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku
či nástěnnému závěsu, a maximálně tak využít prostor.
Produktové číslo: EM870AA

Adaptér HP DisplayPort do DVI-D

Převádí výstup z konektoru DisplayPort v kancelářském stolním počítači HP Compaq na port Single Link
DVI-D. Adaptér disponuje konektorem DisplayPort se západkou na jednom konci a konektorem DVI-D na
druhém konci pro připojení kabelu monitoru DVI-D.
Produktové číslo: FH973AA

Integrovaný stojan pracovního centra
HP pro ultratenký stolní počítač
a tenkého klienta

Stojan pro integrované pracovní centrum HP byl navržen s cílem maximalizovat využití omezeného místa
na stole bez nutnosti snížit výkonnost a produktivity. Stojan lze použít pro ultratenké počítače HP
Compaq řady 6005 a počítače HP řady 8000, tenké klienty HP a většinu displejů LCD HP s úhlopříčkou
43,18 až 60,96 cm* (17 až 24"), které jsou vybaveny standardními montážními konzolami VESA, (viz
seznam kompatibilních zařízení ve specifikacích produktu). *Displeje HP vážící 3,4 kg až 4,8 kg.
Produktové číslo: LH526AA

Tříletá záruka s výměnou následující
pracovní den

V případě, že problém nelze vyřešit na dálku, společnost HP zaručuje rychlou výměnu vadného hardwaru
následující den po poruše.
Produktové číslo: U4847E
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