Dataark

HP t510 fleksibel tynd klient
En klient med mange funktioner, smart design, god ydeevne og enkel installation.
Understøt dit virtualiseringsmiljø med
HP t510 Thin Client, som udgør en
væsentlig opgradering af din ydeevne
med indbygget energieffektivitet,
smarte tilslutningsfunktioner og lette
opsætningsvejledninger til dine
computerlignende multimediebehov.
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Avanceret ydelse

● HP t510 tynd klient har en dual core-processor2 og DDR3-1066 SDRAM-hukommelse3 – designet til en avanceret
slutbrugeroplevelser.

Windows-baseret support

● Få omfattende programfleksibilitet med et udvalg af integrerede operativsystemsmuligheder, herunder versioner af Microsoft
Windows Embedded-systemer og HP's ThinPro Linux-distribution. Alle disse understøtter den sikkerhed og følelse, du forventer
af en tynd klient med skrivefiltre, lokale programmer, en komplet browser og terminalemulering.

Praktisk tilslutning

● HP t510 har 6 USB 2.0-porte, en seriel port, parallel port og holder til lysnetledning. Oprethold trådløs forbindelse overalt inden
for dit netværks rækkevidde med integrerede erhvervsduelige Wi-Fi-modeller4.

HP Velocity til dit netværk

● Få en bedre netværksydeevne og slutbrugeroplevelse med HP Velocity-software.

Integreret administration

● Du kan lagre kritiske data på en sikker central server eller tilføje Smart Cards, som giver ekstra sikkerhed. HP Easy Tools leder
brugerne igennem konfigurationen til Microsoft-, Citrix- og VMware-programmer. Brug HP Enhedshåndtering, en
administrationssoftware i virksomhedsklassen til tynde klienter, som gør det muligt for dig at vise og redigere aktiver eksternt.

Miljøvenlige egenskaber

● HP t510 fleksibel tynd klient-serien er fremstillet med miljøet for øje: Lav-halogen-komponenter, genbrugsplastik > 20 %
(undtagen PCB), ENERGY STAR®-mærket, EPEAT® Gold-registreret.

Service og pålidelighed fra HP

● Nemt at konfigurere og administrere, og nu også nemt at vedligeholde. Med HP t510 tynde klienter kan du vælge mellem en
række HP Care Pack-services, der giver support ud over standardsupporten.
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HP t510 fleksibel tynd klient Tabel over specifikationer

OS

Windows Embedded Standard 7E
Windows Embedded Standard 2009
HP ThinPro
HP Smart Zero-teknologi
Windows Embedded CE 6.0

Browser

Microsoft Internet Explorer 9 (til modeller med Windows Embedded Standard 7); Microsoft Internet Explorer 8 (til modeller med Windows Embedded
Standard 2009); Microsoft Internet Explorer 6 (til modeller med Windows Embedded Standard CE 6.0); Firefox (til modeller med HP ThinPro og HP Smart
Zero Technology)

Tilgængelige processorer

VIA Eden X2 U4200 (1 GHz, 2 kerner)

Maksimal RAM

Op til 4 GB DDR3-1066 SDRAM
ROM 1, 2 eller 8 GB (afhænger af operativsystemet); Flash

Tilgængelige grafikkort

VIA ChromotionHD 2.0 integreret grafik

Lyd

Udgang: intern forstærket højttaler. 1/8" minijack 24-bit stereo;192 kHz samplingshastighed. Indgang: 1/8" mikrofon-minijack; 20-bit stereo; 96-bit
samplingshastighed.

Kommunikation

Broadcom Dragon BCM943228 802.11 a/b/g/n (udvalgte modeller)
Gigabit Ethernet (RJ-45); Wake on Lan (WOL); PXE; TCP/IP med DNS og DHCP

Protokoller

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View via RDP; VMware Horizon View via PCoIP
(Protokoller er afhængige af det operativsystem, der er installeret)

Porte og stik

6 USB 2.0; 1 seriel; 1 parallel; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 DVI-I (DVI-til-VGA adapter medfølger)
(2 af 6 USB 2.0 er i et sikkert rum)

Mål

5,84 x 21,59 x 21,97 cm
(Med fod)

Vægt

Fra 1,49 kg
(Med fod)

Strøm

65W, automatisk spændingsindstilling 100-240 VAC, 50-60 Hz automatisk strømbesparelse, strømstødstolerant strømforsyning

Miljømæssigt

Lav halogen

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR® -mærkede konfigurationer kan fås

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 års reservedele og arbejdskraft. Vilkår og betingelser varierer fra land til land.
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HP t510 fleksibel tynd klient
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Smart Card CCID-tastatur

Tilføj ekstra sikkerhed ved stedet for dataindtastning med HP USB SmartCard-CCID-tastaturet, der omfatter en integreret
Smart Card-læser, som er med til at forenkle adgangsprocedurer og forhindre uautoriseret adgang til dine pc'er og
netværk.

Produktnummer: BV813AA

HP kabellås med nøgle

HP-kabellåsen med nøgle er beregnet til standard låseslots som dem, der findes på bærbare, dockingstationer,
stationære pc'er, fladskærme, printere eller projektorer. Beskyt din værdifulde it-hardware med denne lås, som består af
1,83 m vinylbelagt, galvaniseret stålkabel (det samme stål, som bruges i fly), der føres rundt om en stationær genstand
og herefter sluttes til den computer eller enhed, der skal låses fast. Låsen har en trykknapmekanisme og en unik nøgle
(ekstranøgle medfølger) til åbning af kablet. Der følger endvidere en lille Velcro-strop med, så kablets længde kan
justeres.

Produktnummer: BV411AA

HP lynudløserfod til
LCD-skærm

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og
andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen
optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP stativ til integreret
driftscenter til ultraslank
desktop og tynd klient

HP's stativ til integreret driftscenter er designet på en sådan måde, at du får mest muligt ud af bordpladsen uden at gå på
kompromis med ydelse eller produktivitet, idet det kan rumme en HP Compaq 6005 Pro, en HP ultraslankt desktop pc i
8000-serien eller en HP tynd klient samt de fleste HP 17 til 24"* (43,18 til 60,96 cm) (diagonalt) LCD-skærme (se
nedenstående kompatibilitetsliste) med VESA-standardmonteringskonsoller. * HP-skærme, der vejer fra 3,4 kg til 4,8 kg.

Produktnummer: LH526AA

3 år med ombytning næste
hverdag

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

HP sørger for hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed dagen efter den går ned, hvis ikke problemet kan løses
centralt.
Produktnummer: U4847E
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Fodnoter i beskeder
Sammenlignet med foregående maskiner.
Dual core-behandling er udviklet til at forbedre systemets ydeevne. Ydelsen kan variere på grund af den bredde række SW-applikationer, der er tilgængelig.
Den maksimale hukommelseskapacitet gælder for 64-bit Windows-operativsystemer eller Linux. Hukommelse over 3 GB er muligvis ikke tilgængelig i 32-bits Windows- og Linux-operativsystemer pga. kravene til
systemressourcer.
4 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves og er ikke inkluderet. Trådløse funktioner, ydeevne og understøttelse kan variere afhængigt af miljøvariabler såsom dit adgangspunkts placering, indstillinger og
firmware. Kontakt forhandleren af trådløsfunktionen i dit trådløse miljø for at få support.
5 Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lave mængder halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lave mængder halogen.
6 EPEAT® Gold, hvor HP registrerer erhvervsvenlige produkter. Se registreringsstatussen i dit land på www.epeat.net.
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Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
1

Om software er tilgængelig, afhænger af din tynde klients konfiguration og operativsystem.

Få mere at vide på
www.hp.eu/thinclients
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser i dette dokument.
Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder.
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