HP t610 Flexible Thin Client
O HP t610 Flexible Thin Client fornece segurança adicionadal, amplas opções de expansão e uma
experiência multimédia semelhante ao PC para ambientes de trabalho virtualizados. Uma solução flexível
com um aumento significativo no desempenho.

Tecnologia avançada, desenvolvimento
de alta qualidade

Tecnologia AMD APU, combina processadores de dois núcleos e
gráficos AMD HD 6320. Apresenta suporte de gráficos DirectX 11,
RAM do tipo DDR3-1600 RAM com até 4 GB de capacidade, AMD A55E
Chipset, entradas DVI-I e DisplayPort.
Reduza a fraca ligação de rede em ambientes de trabalho
densamente populados com HP Velocity, uma nova funcionalidade
HP. À medida que as condições de rede mudam, o HP Velocity reage a
fim de manter o mais elevado desempenho de qualidade.

Uma alternativa flexível ao PC

O HP t610 Flexible Thin Client apresenta 6 portas USB: 2 portas USB
3.0, 4 portas USB 2.0, e portas PS/2 de legado, bem como 1 porta de
série. Utilize a Ethernet de Gigabit padrão ou a opção WiFi integrada
com duas antenas internas.

Flexibilidade de software

Pré-carregado com função de segurança integrada HP TPM Chip,
suporte BIOS com certificação NIST, duas antenas internas WiFi
opcionais, ranhura de bloqueio de cabo e ranhura de retenção do
cabo de alimentação a fim de evitar perda de energia acidental.

Gestão de rede intuitiva

Dispõe do HP Velocity e HP Thermal Protection. Elimina o ruído de
rede enquanto mantém o desempenho de alta qualidade e o protege
contra a perda de dados causada pelo sobreaquecimento.

Destaques ecológicos

O HP t610 Flexible Thin Client é construído tendo o ambiente em
mente, incluindo plásticos BFR/PVC-Free e reciclados após
consumido > 20% (excluindo PCB), qualificação ENERGY STAR®,
registo de Ouro EPEAT®.

Serviço e confiança HP

Configuração, gestão e manutenção fáceis. Com o HP t610 Flexible
Thin Client, pode selecionar entre uma gama de HP Care Pack
Services para suporte para além do habitual.

HP t610 Flexible Thin Client

Sistema operativo

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

Browser

Microsoft Internet Explorer 8 (para modelos com o Windows Embedded Standard 7 ou Windows Embedded Standard 2009); Firefox (para modelos
com o HP ThinPro)

Processadores

APU AMD Dual-Core T56N com gráficos Radeon HD 6320 (1,65 GHz, 1 MB de L2 cache)

Memória

RAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Memória ROM 1, 2 ou 4 GB (depende do sistema operativo); Flash

Áudio

Altifalante interno amplificado, mini entrada de 1/8 pol., estéreo total de 16 bits, freq. amostragem 44 KHz, mini entrada de 1/8 pol. para microfone;

E/S e suporte para periféricos 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 entrada de áudio; 1 entrada para microfone; 1 saída de linha/auscultadores estéreo; 1 DVI-I (adaptador DVI para VGA incluído);
1 DisplayPort; 1 RJ-45; 2 PS/2 (teclado e rato); 1 série
Conectividade

10/100/1000 Gigabit

Dimensões (L x P x A)

22 x 4 x 25,1 cm

Peso

1,55 kg

Conformidade com standards Qualificação ENERGY STAR®. Registo de Ouro EPEAT® conforme aplicado/suportado, ver www.epeat.net para estado de registo por país.
de eficiência energética
Alimentação

65W, deteção automática mundial de 100 ou 240 VCA, 50 a 60 Hz, desliga-se automaticamente para economizar energia, resistente a picos de
corrente

Garantia

Protegido por Serviços HP, incluindo uma garantia normal de 3-3-0. Os termos e as condições variam segundo o país e/ou modelo comercial.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações incluídas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso
prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais
produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A
HP não se responsabiliza por quaisquer erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento. Saiba mais em
www.hp.eu/thinclients
Athlon e Sempron são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da AMD Corporation nos EUA e/ou noutros países. Microsoft e
Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.
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HP t610 Flexible Thin Client
Acessórios e serviços (não incluídos)
Teclado HP Smart Card CCID

Aumente a sua segurança, simplifique os procedimentos de acesso e reduza os custos associados à
gestão de redes, evitando o acesso não autorizado aos seus computadores e às suas redes utilizando a
tecnologia smartcard com o Teclado HP Smart Card CCID.
Número do produto: BV813AA

Cadeado de cabo com chaveta HP

O Bloqueio de cabo com chave HP é concebido para ser utilizado com ranhuras de bloqueio padrão da
indústria, como o tipo encontrado num laptop, estação de ancoragem, PC desktop, visor de ecrã plano,
impressora ou projector. Proteja o seu valioso hardware de TI com este fecho que consiste num cabo
com 1,83 m (6,00') de aço galvanizado de utilização em aviões, revestido a vinil, que se enrola à volta de
qualquer objecto fixo e se prende ao computador ou dispositivo que pretende trancar. O fecho possui um
mecanismo de bloqueio por botão e uma chave única (incluindo uma chave sobresselente) para
destrancar o cabo. Está incluída também uma pequena correia de Velcro para ajudar a gerir ou ajustar o
comprimento do cabo quando o colocar e utilizar.
Número do produto: BV411AA

Montagem monitor LCD com libertação
rápida HP

Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em
conformidade com VESA, Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de
parede ou outro, e rentabilize o espaço de trabalho.
Número do produto: EM870AA

Adaptador DisplayPort para DVI-D HP

Converte o conector DisplayPort de um computador HP Compaq Business Desktop numa porta DVI-D de
ligação única. O adaptador tem um conector de bloqueio DisplayPort numa extremidade e um conector
DVI-D na outra para se ligar a um cabo de monitor DVI-D.
Número do produto: FH973AA

Suporte Work Center integrado HP para
Desktop Ultra Slim e Thin Client

O suporte Work Center HP integrado foi concebido para ajudar a maximizar a utilização do espaço
limitado da secretária sem comprometer o desempenho ou a produtividade acomodando um HP Compaq
6005 Pro, um PC Desktop HP Ultra-slim série 8000 ou um HP Thin Client e a maioria dos monitores LCD
HP de 17 a 24 polegadas* (43,18 a 60,96 cm) na diagonal (consulte a compatibilidade nas Quick Spec)
com suportes de montagem padrão VESA. * Monitores da HP que pesam 3,4 kg a 4,8 kg (7,5 lbs a 10,5
lbs).
Número do produto: LH526AA

Troca no dia útil seguinte, 3 anos.

A HP proporciona a rápida substituição da sua unidade de hardware com problemas, no dia seguinte ao
problema, se não for possível solucionar o problema remotamente
Número do produto: U4847E
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