HP t610 Esnek İnce İstemci
HP t610 Esnek İnce İstemci ek güvenlik, çeşitli genişletme seçenekleri ve sanallaştırılmış masaüstlerine
yönelik PC benzeri multimedya deneyimi sunar. Güçlü performans artışı sağlayan esnek bir çözüm.

Gelişmiş teknoloji, üst düzey dağıtım

AMD’nin APU teknolojisi, en fazla 4 dijital monitör çıkışı için çift
çekirdekli işlemciler ile AMD HD 6320 ve. DirectX 11 grafik desteği, en
fazla 4 GB kapasiteli DDR3-1600 RAM, AMD A55E Yonga Seti, DVI-I ve
DisplayPort girişleri içerir.
Yeni bir HP özelliği olan HP Velocity ile, çok kalabalık çalışma
ortamlarındaki kötü ağ bağlantısı sorununu azaltın. Ağ koşulları
değiştikçe, HP Velocity en yüksek kalite performansını koruyacak
şekilde müdahale eder.

Esnek PC alternatifi

HP t610 Esnek İnce İstemci, 6 USB bağlantı noktası içerir: 2 USB 3.0
bağlantı noktası, 4 USB 2.0 bağlantı noktası ve PS/2 geriye dönük
bağlantı noktalarının yanı sıra 1 seri bağlantı noktası. Çift, dahili
antenler ile standart Gigabit Ethernet veya yerleşik WiFi seçeneğini
kullanın.

Yazılım esnekliği

HP’nin yerleşik güvenlik özelliği TPM Yongası, NIST onaylı BIOS
desteği önceden yüklenmiştir, isteğe bağlı çift WiFi dahili anten,
kablo kilidi yuvası ve kablonun kaza sonucu çıkmasını önlemek
amacıyla güç kablosu yuvası bulunur.

Sezgisel ağ yönetimi

HP Velocity ve HP Thermal Protection özelliklerine sahiptir. Ağ
kirliliğini ortadan kaldırmakla birlikte yüksek kaliteli performansı
sürdürür ve ısınma nedeniyle oluşan veri kaybına karşı koruma sağlar.

Ekonomik özellikler

HP t610 Esnek İnce İstemci çevre bilinciyle tasarlanmış olup, BFR/PVC
bulunmayan Tüketim Sonrası Geri Dönüştürülmüş Plastikler içerir >
%20 (PCB hariç), ENERGY STAR® onaylı, EPEAT® Gold kayıtlıdır.

HP hizmet ve güvenilirliği

Kolay kurulum, kolay yönetilebilirlik ve kolay bakım. HP t610 Esnek
İnce İstemci ile standartların ötesinde destek sunan bir dizi HP Care
Pack Hizmetleri arasından seçim yapabilirsiniz.

HP t610 Esnek İnce İstemci

İşletim Sistemi

Windows® Embedded Standard 7
Windows® Embedded Standard 2009
HP ThinPro
HP Smart Zero İstemci Hizmeti

Tarayıcı

Microsoft Internet Explorer 8 (Windows Embedded Standard 7 veya Windows Embedded Standard 2009 içeren modeller için); Firefox (HP ThinPro
içeren modeller için)

İşlemciler

Radeon HD 6320 Grafik Kartı içeren AMD Çift Çekirdekli T56N APU (1,65 GHz, 1 MB L2 önbellek)

Bellek

RAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
ROM 1, 2 veya 4 GB (işletim sistemine göre değişir); Flash

Ses

Dahili güçlendirilmiş hoparlör, 1/8 inç mini jak, tam 16 bit stereo, 44 kHz örnek hızı, 1/8 inç mini mikrofon jakı

G/Ç ve çevre birim desteği

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 ses girişi; 1 mikrofon girişi; 1 stereo kulaklık/hat çıkışı; 1 DVI-I (DVI-VGA adaptörü dahil); 1 DisplayPort; 1 RJ-45; 2 PS/2 (klavye
ve fare); 1 seri

Bağlanabilirlik

10/100/1000 Gigabit

Boyutlar (G x D x Y)

22 x 4 x 25,1 cm

Ağırlık

1,55 kg

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylıdır. Varsa/destekleniyorsa EPEAT® Gold kayıtlı, ülke bazında kayıt durumu için bkz. www.epeat.net.

Güç

65 W dünya çapında otomatik algılamalı, 100-240 VAC, 50-60 Hz enerji tasarrufu sağlayan otomatik güç kapama, akım değişimlerine karşı dayanıklı

Garanti

3-3-0 standart garanti dahil, HP Hizmetleri tarafından korunmaktadır. Hüküm ve koşullar ülkeye ve/veya İşletme Modeline göre farklılık gösterebilir.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin
garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti
oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Daha fazla
bilgi için bkz. www.hp.eu/thinclients
Athlon ve Sempron, AMD Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari veya ticari markalarıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft
şirketler grubunun ticari markalarıdır.
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HP t610 Esnek İnce İstemci
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Akıllı Kart CCID Klavye

Ağ yönetiminde, HP Akıllı Kart CCID Klavyesi ile akıllı kart teknolojisi sayesinde bilgisayarlarınıza ve
ağlarınıza izinsiz erişimi önleyerek güvenliğinizi artırın, erişim yordamlarını basitleştirin ve masrafları
azaltın.
Ürün numarası: BV813AA

HP Anahtarlı Kablo Kilidi

HP Anahtarlı Kablo Kilidi, dizüstü bilgisayarlarda, yerleştirme istasyonlarında, masaüstü bilgisayarlarda,
düz panel ekranlarda, yazıcılarda veya projektörlerde bulunan türden endüstri standardı kilit yuvalarıyla
kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. 6,00 fit (1,83 m) uzunluğunda vinil kaplamalı, havacılık endüstrisi
kalite standartlarındaki galvanize çelik kabloyu herhangi bir sabit nesnenin çevresine dolayıp, kilitlemek
istediğiniz bilgisayara veya başka bir aygıta takarak değerli elektronik donanımınızı hırsızlığa karşı
koruyabilirsiniz. Bu kilitte, düğmeye basılarak çalışan bir kilitleme mekanizması ve kablo kilidini açmak
için kullanılan benzersiz bir anahtar (yedek anahtar da mevcuttur) bulunur. Ayrıca, kabloyu yerleştirip
kullanırken kabloyu toparlamanıza ve kablo uzunluğunu ayarlamanıza yardımcı olmak için küçük bir
Velcro kayış da ürüne dahil edilmiştir.
Ürün numarası: BV411AA

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü
ürünleriniz için güvenli ve kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve
duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.
Ürün numarası: EM870AA

HP DisplayPort - DVI-D Adaptörü

HP Compaq İş Masaüstü bilgisayarındaki DisplayPort konektörünü tek bağlantılı DVI-D bağlantı
noktasına dönüştürür. Adaptörün bir ucunda kilitli DisplayPort konektörü ve diğer ucunda DVI-D monitör
kablosuna bağlanması için DVI-D konektörü bulunur.
Ürün numarası: FH973AA

Ultra İnce Masaüstü Bilgisayar ve İnce
İstemci için HP Entegre İş Merkezi
Standı

HP Tümleşik İş Merkezi Standı; HP Compaq 6005 Pro, 8000 Serisi HP Ultra İnce Masaüstü Bilgisayar veya
HP İnce İstemci ve VESA standart bağlantı parçalı çoğu HP 17 - 24-inç* (43,18 - 60,96 cm) diyagonal LCD
monitörler (lütfen uyumluluk için Hızlı Teknik Özellikler belgesine bakın) için performans veya
üretkenlikten ödün vermeden sınırlı masa alanının en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olacak
biçimde tasarlanmıştır. * Ağırlığı 3,4 - 4,8 kg (7,5 - 10,5 lb) olan HP monitörler.
Ürün numarası: LH526AA

3 yıllık bir sonraki iş günü değiştirme
garantisi

HP, sorunun uzaktan çözülememesi durumunda, arızalanan donanımınızı arızadan sonraki gün hızlı bir
şekilde değiştirir
Ürün numarası: U4847E
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