Specifikace

Flexibilní tenký klient HP t510
Bohatě vybavený tenký klient s inteligentním designem, vysokým výkonem a snadným
nasazením.
Tenký klient HP t510 je ideální volbou
pro vaše virtualizované prostředí –
jedná se o výkonné zařízení , které je
vybaveno síťovými funkcemi, funkcemi
pro úsporu energie a intuitivními
průvodci usnadňujícími nastavení
multimediálních aplikací.
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Vysoký výkon

● Tenký klient HP t510 je vybaven dvoujádrovým procesorem2 a pamětí DDR3-1066 SDRAM3 – uživatelé tak okamžitě pocítí
výjimečný výkon.

Podpora systému Windows

● Dopřejte si širokou flexibilitu aplikací s výběrem vestavěných operačních systémů, včetně verzí systémů Microsoft Windows
Embedded a distribuce ThinPro Linux od HP. Všechny podporují možnosti zabezpečení a vlastnosti, které očekáváte od tenkého
klienta, včetně filtrů zapisování, lokálních aplikací, plnohodnotného prohlížeče a emulace terminálu.

Snadné připojení

● Zařízení HP t510 je vybaveno 6 porty USB 2.0, sériovým portem, paralelním portem a svorkou napájecího kabelu. Díky špičkové
integrované kartě WiFi4 se k internetu připojíte z jakéhokoliv místa pokrytého sítí.

Rychlé produkty HP pro vaši síť

● Zvyšte výkon sítě a využitelnost na straně koncových uživatelů pomocí softwaru HP Velocity.

Integrovaná správa

● Uchovávejte důležitá data na zabezpečeném centralizovaném serveru nebo rozšiřte zabezpečení o čipové karty. K nastavení
aplikací společností Microsoft, Citrix a VMware slouží průvodce HP Easy Tools. Pomocí aplikace pro podnikovou správu tenkých
klientů, HP Device Manager, můžete vzdáleně prohlížet a měnit nastavení zařízení.

Ochrana prostředí

● Flexibilní řada tenkých klientů HP t510 byla vyrobena s ohledem na životní prostředí: nízkohalogenové součásti, obsah
recyklovaných použitých plastů > 20 % (s výjimkou desky PCB), vyhovuje normě ENERGY STAR®, registrace EPEAT® Gold.

Spolehlivost a služby společnosti HP

● Snadná instalace, snadná správa a nyní také snadná údržba. Díky flexibilnímu tenkému klientovi HP t510 si můžete vybrat z řady
nadstandardních služeb podpory HP Care Pack.
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Flexibilní tenký klient HP t510 Tabulka s technickými údaji

Dostupný operační systém

Windows Embedded Standard 7E
Windows Embedded Standard 2009
HP ThinPro
Technologie HP Smart Zero Technology
Windows® Embedded CE 6.0

Prohlížeč

Internet Explorer 9 (u modelů se systémem Windows Embedded Standard 7); Internet Explorer 8 (u modelů se systémem Windows Embedded Standard
2009); Internet Explorer 6 (u modelů se systémem Windows Embedded CE 6.0); Mozilla Firefox (u modelů s technologií HP ThinPro a HP Smart Zero)

Dostupné procesory

VIA Eden X2 U4200 (1 GHz, 2 jádra)

Maximální paměť

Max. 4 GB DDR3-1066 SDRAM
Paměť ROM 1, 2 nebo 8 GB (podle operačního systému); Flash

Dostupná grafika

Integrovaná grafická karta VIA ChromotionHD 2.0

Zvuk

Výstup: Interní aktivní reproduktor; 1/8palcový zvukový výstup; 24bitové stereo;vzorkovací frekvence 192 kHz. Vstup: 1/8palcový mikrofonní vstup;
20bitové stereo; vzorkovací frekvence 96 kHz

Komunikace

Broadcom Dragon BCM943228 802.11 a/b/g/n (vybrané modely)
Gigabit Ethernet (RJ-45); Wake on LAN (WOL); PXE; Protokol TCP/IP s DNS a DHCP

Protokoly

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View prostřednictvím protokolu RDP; VMware Horizon View prostřednictvím
protokolu PCoIP
(Protokoly závisejí na instalovaném operačním systému)

Porty a konektory

6 USB 2.0; 1 sériový port; 1 paralelní; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 port DVI-I (součástí dodávky je adaptér DVI na VGA)
(2 ze 6 portů USB 2.0 se nachází v zabezpečené části)

Rozměry

5,84 x 21,59 x 21,97 cm
(Se stojanem)

Hmotnost

Základní hmotnost 1,49 kg
(Se stojanem)

Napájení

65 W, celosvětová automatická detekce, 100–240 V stř., 50–60 Hz, automatické vypnutí pro úsporu energie, zdroj napájení odolný proti přepětí

Ekologické informace

Nízký obsah halogenů

Kompatibilita s požadavky na K dispozici jsou konfigurace splňující normu ENERGY STAR®
energetickou efektivnost
Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3letá záruky na náhradní díly a práci. Podmínky záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Klávesnice HP CCID s
podporou čipových karet

Klávesnice HP USB SmartCard CCID zvyšuje úroveň zabezpečení v místě zadávání dat a obsahuje integrovanou čtečku
karet Smart Card, která zjednodušuje přístupové operace a zamezuje neoprávněnému přístupu k vašim počítačům a
sítím.

Produktové číslo: BV813AA

Lankový zámek HP Keyed

Lankový zámek HP Keyed je určen pro použití se standardním slotem zámku, kterým jsou vybaveny notebooky, dokovací
stanice, stolní počítače, monitory, tiskárny či projektory. Obtočte tento zámek s 1,83 m dlouhým galvanizovaným
ocelovým kabelem s vinylovým povrchem kolem nějakého zabezpečeného objektu a poté jej připojte k počítači nebo
zařízení, které chcete chránit. Zámek je vybaven mechanizmem uzamčení stisknutím jediného tlačítka a jedinečným
klíčem (včetně klíče náhradního) pro odemčení kabelu. Délku kabelu je možné nastavit podle potřeby možné pomocí
připojeného suchého zipu.

Produktové číslo: BV411AA

Rychloupínací držák HP pro
displeje LCD

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní displeje HP a
jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a
maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

Integrovaný stojan
pracovního centra HP pro
ultratenký stolní počítač
a tenkého klienta

Stojan pro integrované pracovní centrum HP byl navržen s cílem maximalizovat využití omezeného místa na stole bez
nutnosti snížit výkonnost a produktivity. Stojan lze použít pro ultratenké počítače HP Compaq řady 6005 a počítače HP
řady 8000, tenké klienty HP a většinu displejů LCD HP s úhlopříčkou 43,18 až 60,96 cm* (17 až 24"), které jsou vybaveny
standardními montážními konzolami VESA, (viz seznam kompatibilních zařízení ve specifikacích produktu). *Displeje HP
vážící 3,4 kg až 4,8 kg.

Produktové číslo: LH526AA

Tříletá záruka s výměnou
následující pracovní den

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

V případě, že problém nelze vyřešit na dálku, společnost HP zaručuje rychlou výměnu vadného hardwaru následující den
po poruše.
Produktové číslo: U4847E
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Poznámky pod čarou se zprávami
V porovnání s předchůdcem.
Dvoujádrový procesní výkon byl vyvinut ke zlepšení výkonu tohoto systému. S ohledem na širokou řadu softwarových aplikací se výkon bude lišit.
Maximální kapacity paměti předpokládají použití 64bitového operačního systému Windows nebo systému Linux. U 32bitových operačních systémů Windows a Linux nemusí být paměť větší než 3 GB plně dostupná,
neboť je z části využívána systémovými prostředky.
4 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu, které nejsou součástí dodávky. Funkce, výkon a podpora bezdrátového připojení se mohou lišit v závislosti na měnících se podmínkách prostředí, jako jsou
umístění, nastavení a firmware vašich přístupových bodů. S požadavky podpory vašeho bezdrátového prostředí se obracejte na poskytovatele bezdrátového připojení.
5 Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.
6 Certifikace EPEAT® Gold v oblastech, kde společnost HP registruje své komerční produkty. Informace o stavu registrace ve vaší zemi naleznete na stránce www.epeat.net.
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Technické specifikace zřeknutí
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Dostupnost softwaru se liší podle konfigurace tenkého klienta a operačního systému.

Více informací na
www.hp.eu/thinclients
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny
v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Microsoft a Windows jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.
4AA3-9684CSE, Únor 2015

