HP:n joustava t610 -asiakaspääte
HP:n joustava t610 -asiakaspääte tarjoaa paremman tietoturvan, kattavat laajennusvaihtoehdot ja
tietokonemaisen multimediakokemuksen virtualisoiduille työpöydille. Joustava suorituskykyä tehostava
ratkaisu.

Edistynyt tekniikka, tehokas
käyttöönotto

AMD:n APU -tekniikassa yhdistyvät kahden ytimen AMD HD 6320.
DirectX 11 -näytönohjaintuki, DDR3-1600 RAM jopa 4 Gt:n
kapasiteetilla, AMD A55E -piirisarja, DVI-I- ja DisplayPort-tulot.
Vähennä verkkohäiriöitä vilkkailla alueilla HP Velocityn avulla. HP
Velocity säilyttää verkon korkeimman mahdollisen suorituskyvyn
verkko-olosuhteiden muuttuessa.

Joustava tietokonevaihtoehto

HP:n joustava t610 -asiakaspääte sisältää 6 USB-porttia: 2 USB
3.0-porttia, 4 USB 2.0-porttia, vanhempien tekniikkojen PS/2-portit
sekä 1 sarjaportin. Käytä tavallista Gigabit Ethernet- tai sisäistä
WiFi-vaihtoehtoa kahdella sisäisellä antennilla.

Joustavat ohjelmat

Asennettu valmiiksi HP:n TPM-sirun sisäänrakennetulla
tietoturvaominaisuudella, NIST-sertifioidulla BIOS-tuella,
valinnaisilla kahdella sisäisellä WiFi-antennilla, kaapelilukkopaikalla
sekä virtajohdon kiinnityspaikalla tahattoman sammutuksen
estämiseksi.

Johdonmukainen verkonhallinta

HP Velocity -tekniikka ja HP:n lämpösuojaustekniikka. Poista
verkkohäiriöt ja säilytä tehokas suorituskyky sekä suojaa tiedot
ylikuumenemisen aiheuttamalta menetykseltä.

Tärkeimmät Eco-ominaisuudet

HP:n joustava t610 -asiakaspääte on suunniteltu
ympäristöystävällisesti, mukaan lukien BFR/PVC-vapaat ja > 20 %
kierrätetyt muoviosat (pois lukien PCB), ENERGY STAR® -hyväksytty,
EPEAT® Gold -rekisteröity.

HP:n palvelu ja luotettavuus

Helppo asentaa, hallita ja huoltaa. HP:n joustavan t610
-asiakaspäätteen avulla voit valita tavallista paremman tuen useista
HP Care Pack -palveluista.

HP:n joustava t610 -asiakaspääte

Käyttöjärjestelmä

Windows® Embedded Standard 7
Windows® Embedded Standard 2009
HP ThinPro
HP Smart Zero -asiakaspäätepalvelu

Selain

Microsoft Internet Explorer 8 (malleille, jossa on Windows Embedded Standard 7 tai Windows Embedded Standard 2009); Firefox (HP ThinPro
-malleille)

Suorittimet

Kahden ytimen AMD T56N APU ja Radeon HD 6320 -näytönohjain (1,65 GHz, 1 Mt:n L2-välimuisti);

Muisti

RAM DDR3 SDRAM (2 Gt, 1600 MHz)
ROM 1, 2 tai 4 Gt (riippuu käyttöjärjestelmästä); Flash

Ääni

Sisäinen aktiivikaiutin, 1/8-tuumainen miniliitin, 16-bittinen täysstereo, näytteenottotaajuus 44 kHz, 1/8-tuumainen minimikrofoniliitin

I/O-tuki ja oheislaitteiden
tuki

2 USB 3.0 -porttia; 4 USB 2.0 -porttia; 1 äänitulo; 1 mikrofonitulo; 1 kuuloke-/linjastereolähtö; 1 DVI-I (DVI–VGA-sovitin mukana); 1 DisplayPort 1
RJ-45; 2 PS/2-porttia (näppäimistö ja hiiri) 1 sarjaportti

Liitettävyys

10/100/1000 Gigabit

Mitat (L x S x K)

22 x 4 x 25,1 cm

Paino

1,55 kg

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksytty. EPEAT® Gold -rekisteröity tuetuilla alueilla. Lisätietoja maakohtaisesta rekisteröintitilasta osoitteesta www.epeat.net.

Virta

65 W, jännitteentunnistus 100–240 V AC, 50–60 Hz, energiaa säästävä virrankatkaisu, virtapiikkejä sietävä

Takuu

T uotetta suojaavat HP:n palvelut, joihin sisältyy 3-3-0-vakiotakuu. Ehdot vaihtelevat maittain ja liiketoimintamalleittain.
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HP:n joustava t610 -asiakaspääte
Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Smart Card CCID -näppäimistö

Tehosta suojausta, yksinkertaista käyttökäytäntöjä ja laske verkkojen hallintakuluja estämällä
tietokoneiden ja verkkojen luvaton käyttö HP Smart Card CCID -avulla.
Tuotenumero: BV813AA

HP:n avainkaapelilukko

HP:n avainkaapelilukko on suunniteltu käytettäväksi normaalien lukkopaikkojen kanssa, jollaisia on
kannettavissa, telakointiasemissa, pöytäkoneissa, litteissä näytöissä, tulostimissa ja projektoreissa.
Suojaa arvokkaat IT-laitteet 1,83 m:n vinyylipäällysteisestä, galvanoidusta lentokoneteollisuusluokan
teräsvaijerista koostuvalla lukolla, jonka voit kiertää minkä tahansa kiinteän esineen ympäri ja kiinnittää
sitten lukittavaan tietokoneeseen tai laitteeseen. Lukossa on painonappiin perustuva lukitusmekanismi
ja erillinen avain (ja vara-avain), jolla kaapelilukko avataan. Mukana toimitetaan myös pieni tarrahihna,
jonka avulla voit kerätä kaapelin ja säätää sen pituutta.
Tuotenumero: BV411AA

HP:n LCD-näytön Quick Release
-toiminto

T urvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille,
yhteensopiville HP:n litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin
tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.
Tuotenumero: EM870AA

HP:n DisplayPort–DVI-D -sovitin

Muuntaa HP Compaq -yrityspöytäkoneen DisplayPort-liitännän yksilinkkiseksi DVI-D-portiksi.
Sovittimessa on toisessa päässä lukittuva DisplayPort-liitäntä ja toisessa DVI-D-liitäntä DVI-D-näytön
kaapeliin liittämistä varten.
Tuotenumero: FH973AA

HP Integrated Work Center -jalusta
Ultra Slim Desktop ja Thin Clientille

HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajoitetun työpöytätilan käytön tinkimättä
suorituskyvystä tai tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan
pöytätietokoneet ja HP Thin Client -laitteet sekä useimmat lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n* (17–24")
HP LCD -näytöt (katso tiedot yhteensopivuudesta Quick Spec -tiedoista), joissa on standardien
mukaiset VESA-kiinnitysaukot. * HP-näytöt, joiden paino on 3,4–4,8 kg.
Tuotenumero: LH526AA

3 vuoden vaihtopalvelu seuraavana
arkipäivänä

HP tarjoaa viallisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida
ratkaista etävianmäärityksellä
Tuotenumero: U4847E
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