Φύλλο δεδομένων

HP t510 Flexible Thin Client
Ένα thin client εξοπλισμένο με πολλές δυνατότητες, έξυπνη σχεδίαση, ισχυρή απόδοση και
απλή υλοποίηση.
Υποστηρίξτε το περιβάλλον
εικονικοποίησης με τον HP t510 Thin
Client – μια σημαντική αναβάθμιση
στην απόδοση με ενσωματωμένη
εξοικονόμηση ενέργειας, λειτουργίες
έξυπνης συνδεσιμότητας και οδηγούς
εύκολης εγκατάστασης για τις
ανάγκες πολυμέσων υπολογιστή.
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Προηγμένη απόδοση

● Ο HP t510 Thin Client διαθέτει διπύρηνο επεξεργαστή2 και μνήμη SDRAM DDR3-10663, προσφέροντας μια ανώτερη εμπειρία
χρήσης.

Υποστήριξη μέσω Windows

● Απολαύστε μεγάλη ευελιξία εφαρμογών με μια σειρά ενσωματωμένων επιλογών λειτουργικού συστήματος,
συμπεριλαμβανομένων εκδόσεων των συστημάτων Windows Embedded και της διανομής του HP ThinPro για Linux. Όλα
υποστηρίζουν την ασφάλεια και την εμπειρία χρήσης που αναμένεται από έναν thin client, με φίλτρα εγγραφής, τοπικές
εφαρμογές, πλήρες πρόγραμμα περιήγησης και προσομοίωση τερματικού.

Πρακτική συνδεσιμότητα

● Ο HP t510 διαθέτει 6 θύρες USB 2.0, μια σειριακή θύρα, μια παράλληλη θύρα και ένα κλιπ συγκράτησης του καλωδίου
τροφοδοσίας. Απολαύστε ασύρματη συνδεσιμότητα όπου φτάνει το δίκτυό σας, με μοντέλα εταιρικής κλάσης που διαθέτουν
ενσωματωμένο WiFi4.

HP Velocity για το δίκτυό σας

● Βελτιώστε την απόδοση του δικτύου και την εμπειρία τελικού χρήστη με το λογισμικό HP Velocity.

Ενσωματωμένη διαχείριση

● Αποθηκεύστε σημαντικά δεδομένα σε έναν ασφαλή κεντρικό διακομιστή ή προσθέστε έξυπνες κάρτες για περισσότερη
ασφάλεια. Το HP Easy Tools καθοδηγεί τους χρήστες κατά την εγκατάσταση σε εφαρμογές Microsoft, Citrix και VMware.
Χρησιμοποιήστε το HP Device Manager, ένα λογισμικό διαχείρισης thin client κατηγορίας enterprise, που σας επιτρέπει να
βλέπετε και να αλλάζετε πόρους απομακρυσμένα.

Eco-highlights

● Τα HP t510 Flexible Series Thin Client έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το περιβάλλον: εξαρτήματα χαμηλής περιεκτικότητας σε
αλογόνο, ανακυκλωμένα, χρησιμοποιημένα πλαστικά μέρη σε ποσοστό πάνω από 20% (εκτός της πλακέτας τυπωμένου
κυκλώματος), πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT® Gold.

Εξυπηρέτηση και αξιοπιστία HP

● Εύκολη εγκατάσταση, εύκολη διαχείριση και τώρα εύκολη συντήρηση. Με τους υπολογιστές HP t510 Thin Client, μπορείτε να
επιλέξετε από μια σειρά υπηρεσιών HP Care Pack για υποστήριξη πέρα από την τυπική.

Φύλλο δεδομένων

HP t510 Flexible Thin Client Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

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

Πρόγραμμα περιήγησης

Microsoft Internet Explorer 9 (για μοντέλα με Windows Embedded Standard 7), Microsoft Internet Explorer 8 (για μοντέλα με Windows Embedded Standard
2009), Microsoft Internet Explorer 6 (για μοντέλα με Windows Embedded CE 6.0), Firefox (για μοντέλα με HP ThinPro και HP Smart Zero Technology)

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

VIA Eden X2 U4200 (1 GHz, 2 πυρήνες)

Μέγιστη μνήμη

Έως 4 GB SDRAM DDR3-1066
ROM 1, 2 ή 8 GB (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα); Flash

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά VIA ChromotionHD 2.0

Ήχος

Έξοδος: εσωτερικό ηχείο με ενισχυτή, υποδοχή mini 1/8 ίντσας, στερεοφωνικός ήχος 24 bit, ρυθμός δειγματοληψίας 192 kHz. Είσοδος: υποδοχή
μικροφώνου mini 1/8 ίντσας, στερεοφωνικός ήχος 20 bit, ρυθμός δειγματοληψίας 96 kHz

Επικοινωνίες

Broadcom Dragon BCM943228 802.11 a/b/g/n (σε επιλεγμένα μοντέλα)
Gigabit Ethernet (RJ-45), Wake on LAN (WOL), PXE, TCP/IP με DNS και DHCP

Πρωτόκολλα

Citrix ICA, Citrix HDX, Microsoft RDP, Microsoft RemoteFX (RFX), VMware Horizon View μέσω RDP, VMware Horizon View μέσω PCoIP
(Τα πρωτόκολλα εξαρτώνται από το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα)

Θύρες και υποδοχές

6 USB 2.0, 1 σειριακή, 1 παράλληλη, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 DVI-I, 1 DVI-D, 1 DVI-I (περιλαμβάνεται προσαρμογέας DVI σε VGA)
(2 από τις 6 θύρες USB 2.0 βρίσκονται σε ασφαλή θέση)

Διαστάσεις

5,84 x 21,59 x 21,97 cm
(Με βάση)

Βάρος

Από 1,49 kg
(Με βάση)

Ισχύς

65 W, αυτόματη αναγνώριση παγκοσμίως, 100-240 VAC, 50-60 Hz, αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας, ανοχή μεταπτώσεων

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Διαθέσιμες διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®
ενέργειας
Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
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HP t510 Flexible Thin Client
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Πληκτρολόγιο με CCID
έξυπνης κάρτας της HP

Προσθέστε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στο σημείο εισαγωγής δεδομένων με το πληκτρολόγιο HP USB SmartCard
CCID, που περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών για την απλοποίηση των
διαδικασιών πρόσβασης και την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους υπολογιστές και τα δίκτυά σας.

Αριθμός προϊόντος: BV813AA

Κλειδαριά καλωδίου με
κλειδί HP

Η κλειδαριά καλωδίου με κλειδί HP έχει σχεδιαστεί για χρήση με τυπικές υποδοχές κλειδαριάς, όπως αυτές που
υπάρχουν σε φορητούς υπολογιστές, σταθμούς επιτραπέζιας σύνδεσης, επιτραπέζιους υπολογιστές, επίπεδες οθόνες,
εκτυπωτές ή προβολείς. Ασφαλίστε το πολύτιμο υλικό IT με αυτή την κλειδαριά που αποτελείται από καλώδιο 6,00’
(1,83 m) από γαλβανισμένο, ανθεκτικό ατσάλι που χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική με επίστρωση βινυλίου, το
οποίο μπορείτε να τυλίξετε γύρω από οποιοδήποτε σταθερό αντικείμενο και στη συνέχεια να το συνδέσετε στον
υπολογιστή ή τη συσκευή που θέλετε να κλειδώσετε. Η κλειδαριά διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος με κουμπί κι ένα
μοναδικό κλειδί (καθώς και ένα εφεδρικό κλειδί) που ξεκλειδώνει το καλώδιο. Περιλαμβάνεται επίσης ένα μικρό λουρί
Velcro που βοηθά στη διαχείριση ή τη ρύθμιση του μήκους του καλωδίου κατά την τοποθέτηση και χρήση του.

Αριθμός προϊόντος: BV411AA
Ανάρτηση γρήγορης
αποδέσμευσης οθόνης LCD
HP

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και
άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας
τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Βάση HP Integrated Work
Center για επιτραπέζιο
υπολογιστή Ultra Slim και
Thin Client

Η Βάση HP Integrated Work Center είναι σχεδιασμένη να μεγιστοποιεί τη χρήση των περιορισμένων χώρων χωρίς
συμβιβασμούς στην απόδοση ή την παραγωγικότητα, φιλοξενώντας έναν επιτραπέζιο υπολογιστή HP Compaq 6005
Pro ή 8000 Series HP Ultra-slim ή ένα HP Thin Client και τις περισσότερες οθόνες LCD HP 17 έως 24 ιν.* (43,18 έως
60,96 cm) (για τη συμβατότητα ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές) με βραχίονες ανάρτησης VESA. * Οθόνες HP με
βάρος 3,4 kg έως 4,8 kg (7,5 έως 10,5 λίβρες).

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Αριθμός προϊόντος: LH526AA

3 έτη με αντικατάσταση την
επόμενη εργάσιμη

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση της μονάδας υλικού που έχει βλάβη την επόμενη ημέρα, εάν το πρόβλημα δεν
μπορεί να επιλυθεί απομακρυσμένα
Αριθμός προϊόντος: U4847E
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HP t510 Flexible Thin Client
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Συγκριτικά με τους προκατόχους του.
Η επεξεργαστική ισχύς δύο πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την απόδοση αυτού του συστήματος. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τις εφαρμογές λογισμικού.
Οι μέγιστες χωρητικότητες μνήμης αναφέρονται σε λειτουργικά συστήματα Windows ή Linux 64 bit. Στα λειτουργικά συστήματα Windows και Linux 32 bit, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όλη η μνήμη άνω των 3
GB, λόγω των απαιτήσεων του συστήματος σε πόρους.
4 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet (δεν περιλαμβάνονται). Τα χαρακτηριστικά, η απόδοση και η υποστήριξη του ασύρματου δικτύου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με παράγοντες του
περιβάλλοντος, όπως η τοποθέτηση, οι ρυθμίσεις και το υλικολογισμικό των σημείων πρόσβασης. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του ασύρματου δικτύου σας για υποστήριξη σε ό,τι αφορά το περιβάλλον
ασύρματης σύνδεσής σας.
5 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
6 Πιστοποίηση EPEAT® Gold, όπου η HP εγγράφει εμπορικά προϊόντα. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1

Η διαθεσιμότητα του λογισμικού διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του thin client και το λειτουργικό σύστημα.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/thinclients
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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