HP t610 Flexible Thin Client
Ο HP t610 Flexible Thin Client προσφέρει αυξημένη ασφάλεια, πολλές επιλογές επέκτασης και εμπειρία
πολυμέσων PC για εικονικοποιημένους επιτραπέζιους υπολογιστές. Ευέλικτη λύση ισχυρών επιδόσεων.

Εξελιγμένη τεχνολογία, κορυφαία
υλοποίηση

Τεχνολογία APU της AMD με επεξεργαστές διπλού πυρήνα και
γραφικά AMD HD 6320. Διαθέτει υποστήριξη γραφικών DirectX 11,
μνήμη DDR3-1600 RAM χωρητικότητας έως 4 GB, AMD A55E Chipset,
εισόδους DVI-I και DisplayPort.
Περιορίστε τα προβλήματα συνδεσιμότητας στο δίκτυο σε
περιβάλλοντα εργασίας με πολλούς υπολογιστές, αξιοποιώντας τη
νέα λειτουργία HP Velocity της HP. Καθώς οι συνθήκες στο δίκτυο
μεταβάλλονται, το HP Velocity τίθεται σε λειτουργία και διατηρεί τη
μέγιστη δυνατή ποιότητα απόδοσης.

Ευέλικτη εναλλακτική του υπολογιστή

Ο HP t610 Flexible Thin Client διαθέτει 6 θύρες USB: 2 θύρες USB 3.0,
4 θύρες USB 2.0, θύρες PS/2 και 1 σειριακή θύρα. Χρησιμοποιήστε το
τυπικό Gigabit Ethernet ή την επιλογή ενσωματωμένου WiFi με δύο
εσωτερικές κεραίες.

Ευελιξία στο λογισμικό

Διαθέτει ενσωματωμένη ασφάλεια TPM Chip της HP, υποστήριξη BIOS
με πιστοποίηση NIST, προαιρετικά δύο εσωτερικές κεραίες WiFi,
υποδοχή καλωδίου ασφαλείας και υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας
για την αποτροπή της κατά λάθος απενεργοποίησης.

Έξυπνη διαχείριση δικτύου

Διαθέτει HP Velocity και HP Thermal Protection. Εξαλείψτε το θόρυβο
του δικτύου, διατηρήστε την απόδοση σε υψηλό επίπεδο και
προστατέψτε τα δεδομένα σας από την απώλεια λόγω
υπερθέρμανσης.

Eco-highlights

Ο HP t610 Flexible Thin Client έχει σχεδιαστεί να είναι φιλικός προς
το περιβάλλον με εξαρτήματα χωρίς BFR/PVC και ανακυκλωμένα,
χρησιμοποιημένα πλαστικά μέρη σε ποσοστό πάνω από 20% (εκτός
της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος), πιστοποίηση ENERGY STAR®
και EPEAT® Gold.

Εξυπηρέτηση και αξιοπιστία HP

Εύκολη εγκατάσταση, εύκολη διαχείριση, εύκολη συντήρηση. Με τον
HP t610 Flexible Thin Client, μπορείτε να επιλέξετε υπηρεσίες HP
Care Pack για υποστήριξη πέρα από την τυπική.

HP t610 Flexible Thin Client

Λειτουργικό σύστημα

Windows® Embedded Standard 7
Windows® Embedded Standard 2009
HP ThinPro
HP Smart Zero Client Service

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Internet Explorer 8 (στα μοντέλα με Windows Embedded Standard 7 ή Windows Embedded Standard 2009), Firefox (στα μοντέλα με HP
ThinPro)

Επεξεργαστές

AMD T56N APU διπλού πυρήνα με γραφικά Radeon HD 6320 (1,65 GHz, 1 MB L2 cache)

Μνήµη

Μνήμη RAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
ROM 1, 2 ή 4 GB (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα); Flash

Ήχος

Εσωτερικό ηχείο με ενισχυτή, υποδοχή mini 1/8", πλήρης στερεοφωνικός ήχος 16 bit, ρυθμός δειγματοληψίας 44 kHz, μικρόφωνο υποδοχής mini 1/8"

Υποστήριξη I/O και
περιφερειακών

2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 1 είσοδος ήχου, 1 είσοδος μικροφώνου, 1 στερεοφωνική έξοδος ακουστικών/γραμμής, 1 DVI-I (περιλαμβάνεται προσαρμογέας
DVI σε VGA), 1 DisplayPort, 1 RJ-45, 2 PS/2 (πληκτρολογίου και ποντικιού), 1 σειριακή

Συνδεσιμότητα

10/100/1000 Gigabit

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

22 x 4 x 25,1 cm

Βάρος

1,55 kg

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Πιστοποίηση ENERGY STAR®. EPEAT® Gold όπου ισχύει/υποστηρίζεται, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.epeat.net για την κατάσταση του προτύπου ανά
ενέργειας
χώρα.
Ισχύς

Αυτόματη αναγνώριση παγκοσμίως 65W, 100-240 VAC, αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας 50-60 Hz, τροφοδοτικό με ανοχή
μεταπτώσεων

Εγγύηση

Καλύπτεται από τις Υπηρεσίες HP, συμπεριλαμβανομένης της βασικής εγγύησης 3-3-0. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα
ή/και το επαγγελματικό μοντέλο.
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HP t610 Flexible Thin Client
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Πληκτρολόγιο με CCID έξυπνης κάρτας
της HP

Ενισχύστε την ασφάλειά σας, απλοποιήστε τις διαδικασίες πρόσβασης και μειώστε το κόστος που
σχετίζεται με τη διαχείριση δικτύων αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στους
υπολογιστές και τα δίκτυά σας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία έξυπνης κάρτας με το Πληκτρολόγιο HP
Smart Card CCID.
Αριθμός προϊόντος: BV813AA

Κλειδαριά καλωδίου με κλειδί HP

Η κλειδαριά καλωδίου με κλειδί HP έχει σχεδιαστεί για χρήση με τυπικές υποδοχές κλειδαριάς, όπως
αυτές που υπάρχουν σε φορητούς υπολογιστές, σταθμούς επιτραπέζιας σύνδεσης, επιτραπέζιους
υπολογιστές, επίπεδες οθόνες, εκτυπωτές ή προβολείς. Ασφαλίστε το πολύτιμο υλικό IT με αυτή την
κλειδαριά που αποτελείται από καλώδιο 6,00’ (1,83 m) από γαλβανισμένο, ανθεκτικό ατσάλι που
χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική με επίστρωση βινυλίου, το οποίο μπορείτε να τυλίξετε γύρω από
οποιοδήποτε σταθερό αντικείμενο και στη συνέχεια να το συνδέσετε στον υπολογιστή ή τη συσκευή που
θέλετε να κλειδώσετε. Η κλειδαριά διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος με κουμπί κι ένα μοναδικό κλειδί
(καθώς και ένα εφεδρικό κλειδί) που ξεκλειδώνει το καλώδιο. Περιλαμβάνεται επίσης ένα μικρό λουρί
Velcro που βοηθά στη διαχείριση ή τη ρύθμιση του μήκους του καλωδίου κατά την τοποθέτηση και
χρήση του.
Αριθμός προϊόντος: BV411AA

Ανάρτηση γρήγορης αποδέσμευσης
οθόνης LCD HP

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες
οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση,
βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.
Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Προσαρμογέας HP DisplayPort σε DVI-D

Μετατρέπει την υποδοχή DisplayPort ενός επαγγελματικού επιτραπέζιου υπολογιστή HP Compaq σε
θύρα single link DVI-D. Ο προσαρμογέας έχει μια υποδοχή DisplayPort που ασφαλίζει στο ένα άκρο και
μια υποδοχή DVI-D στο άλλο για καλώδιο οθόνης DVI-D.
Αριθμός προϊόντος: FH973AA

Βάση HP Integrated Work Center για
επιτραπέζιο υπολογιστή Ultra Slim και
Thin Client

Η Βάση HP Integrated Work Center είναι σχεδιασμένη να μεγιστοποιεί τη χρήση των περιορισμένων
χώρων χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση ή την παραγωγικότητα, φιλοξενώντας έναν επιτραπέζιο
υπολογιστή HP Compaq 6005 Pro ή 8000 Series HP Ultra-slim ή ένα HP Thin Client και τις περισσότερες
οθόνες LCD HP 17 έως 24 ιν.* (43,18 έως 60,96 cm) (για τη συμβατότητα ανατρέξτε στις σύντομες
προδιαγραφές) με βραχίονες ανάρτησης VESA. * Οθόνες HP με βάρος 3,4 kg έως 4,8 kg (7,5 έως 10,5
λίβρες).
Αριθμός προϊόντος: LH526AA

3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη
εργάσιμη

Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση της μονάδας υλικού που έχει βλάβη την επόμενη ημέρα, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί απομακρυσμένα
Αριθμός προϊόντος: U4847E
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