HP t610 Flexible Thin Client
HP t610 Flexible Thin Client biedt extra beveiliging, tal van uitbreidingsopties en een multimedia-ervaring
als van een pc voor gevirtualiseerde desktop pc's. Een flexibele oplossing met krachtige prestaties.

Geavanceerde technologie, high-end
implementatie

AMD's APU-technologie met een combinatie van dual-core
processoren en AMD HD 6320. Ondersteuning voor DirectX 11
graphics, DDR3-1600 RAM met max 4 GB capaciteit, AMD A55E
chipset, DVI-I en DisplayPort ingangen.
HP Velocity, een nieuwe functie van HP, maximaliseert de kwaliteit
van de netwerkverbinding in drukke omgevingen. Als de
netwerkcondities veranderen, waarborgt HP Velocity de beste
connectiviteit.

Een flexibel alternatief voor de pc

De HP t610 Flexible Thin Client bevat 6 USB-poorten: 2 USB 3.0
poorten, 4 USB 2.0 poorten, PS/2 legacypoorten en 1 seriële poort.
Gebruik standaard Gigabit Ethernet of de ingebouwde WiFi-optie met
twee interne antennes.

Softwareflexibiliteit

Voorgeladen met HP's TPM geïntegreerde beveiliging, ondersteuning
voor NIST-gecertificeerd BIOS, twee optionele interne WiFi-antennes,
kabelslot en kabelklem voor het netsnoer om per ongeluk
uitschakelen te voorkomen.

Intuïtief netwerkbeheer

Voorzien van HP Velocity en HP thermische beveiliging. Elimineer
netwerkruis met behoud van hoge prestaties en bescherming tegen
dataverlies door oververhitting.

Milieuvoordelen

HP t610 Flexible Thin Client is gebouwd met oog voor het milieu met
> 20% BFR/PVC-vrij en gerecycled post-consumer plastic
(uitgezonderd PCB), ENERGY STAR®-kwalificatie, EPEAT®
Gold-registratie.

HP service en betrouwbaarheid

Gemakkelijk te installeren, te beheren en te onderhouden. Met HP
t610 Flexible Thin Client is er keus uit een reeks HP Care Pack
Services voor méér dan standaard productondersteuning.

HP t610 Flexible Thin Client

Besturingssysteem

Windows® Embedded Standard 7
Windows® Embedded Standard 2009
HP ThinPro
HP Smart Zero client service

Browser

Microsoft Internet Explorer 8 (voor modellen met Windows Embedded Standard 7 of Windows Embedded Standard 2009); Firefox (voor modellen met
HP ThinPro)

Processoren

AMD dual-core T56N APU met Radeon HD 6320 Graphics (1,65-GHz, 1 MB L2 cache)

Geheugen

RAM 2 GB 1600-MHz DDR3 SDRAM
ROM 1, 2 of 4 GB (afhankelijk van het besturingssysteem); Flash

Audio

Interne luidspreker, 1/8-inch mini-uitgang met 16-bits full-stereo, 44-kHz sample rate, 1/8-inch mini microfoonconnector

Ondersteunde I/O en
randapparatuur

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 audio-ingang; 1 microfooningang; 1 hoofdtelefoon/stereo lijnuitgang; 1 DVI-I (DVI-naar-VGA adapter inbegrepen); 1
DisplayPort; 1 RJ-45; 2 PS/2 (toetsenbord en muis); 1 serieel

Interfacemogelijkheden

10/100/1000 Gigabit

Afmetingen (b x d x h)

22 x 4 x 25,1 cm

Gewicht

1,55 kg

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd. EPEAT® Gold-registratie waar van toepassing/ondersteund, kijk op www.epeat.net voor de registratiestatus per land.

Voeding

65 Watt, wereldwijd autosensing 100 tot 240 V, 50-60 Hz, energiezuinig automatisch uitschakelen, stroompiek-tolerant

Garantie

Ondersteund door HP Services met een 3-3-0 standaardgarantie. Voorwaarden variëren per land en/of model.
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HP t610 Flexible Thin Client
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP Smart Card CCID-toetsenbord

Een betere beveiliging, eenvoudige toegangsprocedures en lagere kosten voor netwerkbeheer om
ongeautoriseerde toegang tot computers en netwerken te voorkomen dankzij Smartcard-technologie in
het HP Smart Card CCID-toetsenbord.
Bestelnr.: BV813AA

HP kabelslot met sleutel

Het HP kabelslot met sleutel is te gebruiken met industriestandaard ogen voor sloten van het type dat te
vinden is op een laptop, dockingstation, desktop pc, flat-panel monitor, printer of projector. Beveilig uw
waardevolle IT-hardware met dit slot dat bestaat uit een geharde 1,83-m stalen lange gegalvaniseerde
staalkabel met vinylcoating die rond een vast object kan worden gewonden en gemakkelijk bevestigd
aan het apparaat dat u wilt vastzetten. Het slot heeft een drukknopvergrendeling en een unieke sleutel
(plus een reservesleutel) om de kabel te ontgrendelen. Een smalle Velcro-strip is inbegrepen om de
lengte van de kabel aan te passen aan de plaats waar u deze gebruikt.
Bestelnr.: BV411AA

HP Quick Release voor LCD-monitor

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP
flat-panel monitoren en andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard,
beugel of wandsteun om de ruimte optimaal te benutten.
Bestelnr.: EM870AA

HP DisplayPort naar DVI-D adapter

Converteert de DisplayPort-connector op een HP Compaq Business desktop pc naar een single-link DVI-D
poort. De adapter heeft een DisplayPort-connector met sluiting aan de ene zijde en een DVI-D connector
aan de andere, voor aansluiting op een DVI-D monitorkabel.
Bestelnr.: FH973AA

HP Integrated Work Center standaard
voor ultra-slim desktop en thin client

De HP Integrated Work Center standaard helpt gebruikers om beperkte bureauruimte optimaal te
benutten zonder verlies van prestaties of productiviteit. De standaard biedt plaats aan een HP Compaq
6005 Pro of 8000 serie HP ultra-slim desktop pc of een HP thin client en de meeste HP 43,18- tot
60,96-cm* (17- tot 24-inch) diagonale HP LCD-monitoren (zie de lijst van compatibele modellen
hieronder) met standaard VESA montagebeugels. * HP monitoren met een gewicht van 3,4 kg tot 4,8 kg.
Bestelnr.: LH526AA

3 jaar exchange op de volgende
werkdag

HP biedt snelle vervanging van defecte apparaten op de volgende dag als het probleem niet op afstand
kan worden opgelost
Bestelnr.: U4847E
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