Taulukot

HP:n joustava t510 -asiakaspääte
Monipuolinen thin client -ratkaisu, jossa yhdistyvät älykäs suunnittelu, tehokas
suorituskyky ja helppo käyttöönotto.
Tue virtuaalisointiympäristöäsi – ota
käyttöön HP t510 Thin Client. Sen
sisäinen energiatehokkuus , älykkäät
liitännät ja helppokäyttöiset
asennusoppaat tarjoavat
huomattavan parannuksen
tietokonemaisen multimedian
suorituskykyvaatimuksiisi.
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Tehostettua suorituskykyä

● HP t510 Thin Client sisältää kahden ytimen suorittimet2 ja DDR3-1066 SDRAM -muistikapasiteetin3. Suunniteltu tehokasta
loppukäyttökokemusta varten.

Windows-pohjainen tuki

● Koe erittäin joustava sovellusten käyttö, johon sisältyy valikoima upotettuja käyttöjärjestelmävalintoja, mukaan lukien erillisiä
versioita Microsoft Windows Embedded -käyttöjärjestelmistä ja HP:n ThinPro Linux -jakelu. Kaikki tukevat thin client -ratkaisuilta
odotettava tietoturvaa ja käyttökokemusta kirjoitussuodattimineen, paikallisin sovelluksineen, selaimineen ja
pääte-emulointeineen.

Helppo liitettävyys

● HP t510 sisältää kuusi USB 2.0 -porttia, sarjaportin, rinnakkaisportin ja virtajohdon lukituspaikan. Ylläpidä langatonta yhteyttä
missä tahansa verkkosi kantoalueella yritysvalmiiden ja integroitujen WiFi4-mallien avulla.

HP Velocity verkkoa varten

● Paranna verkon suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta HP Velocity -ohjelmiston avulla.

Yhdistetty hallinta

● Tallenna tärkeät tiedot suojatulle keskitetylle palvelimelle tai hanki lisää suojausta älykorteilla. HP Easy Tools opastaa käyttäjää
Microsoft-, Citrix- ja VMware-sovellusten asennuksessa. Hyödynnä HP:n laitehallintaa, yritysluokan Thin Client
-hallintaohjelmistoa, jonka avulla voit tarkastella ja muuttaa asetuksia etäyhteyden kautta.

Tärkeimmät Eco-ominaisuudet

● HP t510 Flexible -sarjan asiakaspäätteet on luotu ympäristöä ajatellen: vähähalogeeniset komponentit, kierrätysmuovien osuus
yli 20 % (poislukien piirilevy), ENERGY STAR® -hyväksytty, EPEAT® Gold -rekisteröity.

HP:n palvelu ja luotettavuus

● Helppo asentaa, hallita ja huoltaa. HP:n t510-asiakaspäätteiden avulla voit valita tavallista paremman tuen useista HP Care Pack
-palveluista.
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HP:n joustava t510 -asiakaspääte Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

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

Selain

Internet Explorer 9 (malleille, joissa on Windows Embedded Standard 7); Internet Explorer 8 (malleille, joissa on Windows Embedded Standard 2009);
Internet Explorer 6 (malleille, jossa on Windows Embedded CE 6.0); Firefox (malleille, joissa on HP ThinPro ja HP Smart Zero -tekniikka)

Saatavilla olevat suorittimet VIA Eden X2 U4200 (1 GHz, 2 ydintä)
Muistin enimmäismäärä

Enintään 4 Gt DDR3-1066 SDRAM
ROM 1, 2 tai 8 Gt (riippuu käyttöjärjestelmästä); Flash

Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Sisäinen VIA ChromotionHD 2.0 -näytönohjain

Ääni

Lähtö: sisäinen kaiutin vahvistimella; 1/8-tuumainen miniliitin; 24-bittinen stereo; 192 kHz:n näytteenottotaajuus. Tulo: 1/8-tuumainen miniliitin
mikrofonille. 20-bittinen stereo; 96 kHz:n näytteenottotaajuus

Tietoliikenne

Broadcom Dragon BCM943228 802.11 a/b/g/n (tietyissä malleissa)
Gigabit Ethernet (RJ-45); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP, DNS ja DHCP;

Protokollat

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View (RDP:n kautta); VMware Horizon View (PCoIP:n kautta)
(Protokollat ovat riippuvaisia asennetusta käyttöjärjestelmästä)

Portit ja liittimet

6 x USB 2.0; 1 sarjaportti; 1 rinnakkaisportti; 2 x PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 DVI-I (DVI–VGA-sovitin mukana)
(Kaksi kuudesta USB 2.0 -portista on suojatussa kotelossa)

Mitat

5,84 x 21,59 x 21,97 cm
(jalustan kanssa)

Paino

Peruspaino 1,49 kg
(jalustan kanssa)

Virta

65 W, jännitteentunnistus 100–240 V AC, 50–60 Hz, energiaa säästävä virrankatkaisu, virtapiikkejä sietävä

Ympäristö

vähähalogeen.

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyttyjä kokoonpanoja saatavilla

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu, joka sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Ehdot vaihtelevat maittain.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Smart Card CCID
-näppäimistö

Voit lisätä suojausta tietojen syöttöön HP:n USB SmartCard CCID -näppäimistöllä, joka sisältää integroidun älykorttien
lukulaitteen, mikä helpottaa kirjautumismenettelyjä ja estää luvattoman pääsyn tietokoneeseen ja verkkoihin.

HP:n avainkaapelilukko

HP:n avainkaapelilukko on suunniteltu käytettäväksi normaalien lukkopaikkojen kanssa, jollaisia on kannettavissa,
telakointiasemissa, pöytäkoneissa, litteissä näytöissä, tulostimissa ja projektoreissa. Suojaa arvokkaat IT-laitteet 1,83
m:n vinyylipäällysteisestä, galvanoidusta lentokoneteollisuusluokan teräsvaijerista koostuvalla lukolla, jonka voit kiertää
minkä tahansa kiinteän esineen ympäri ja kiinnittää sitten lukittavaan tietokoneeseen tai laitteeseen. Lukossa on
painonappiin perustuva lukitusmekanismi ja erillinen avain (ja vara-avain), jolla kaapelilukko avataan. Mukana toimitetaan
myös pieni tarrahihna, jonka avulla voit kerätä kaapelin ja säätää sen pituutta.

Tuotenumero: BV813AA

Tuotenumero: BV411AA

HP:n LCD-näytön Quick
Release -toiminto

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP Integrated Work Center
-jalusta Ultra Slim Desktop
ja Thin Clientille

HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajoitetun työpöytätilan käytön tinkimättä suorituskyvystä tai
tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan pöytätietokoneet ja HP Thin Client -laitteet
sekä useimmat lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n* (17–24") HP LCD -näytöt (katso tiedot yhteensopivuudesta Quick Spec
-tiedoista), joissa on standardien mukaiset VESA-kiinnitysaukot. * HP-näytöt, joiden paino on 3,4–4,8 kg.

Tuotenumero: LH526AA

3 vuoden vaihtopalvelu
seuraavana arkipäivänä

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP tarjoaa viallisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida ratkaista
etävianmäärityksellä
Tuotenumero: U4847E

Taulukot

HP:n joustava t510 -asiakaspääte
Viestin alaviitteet
Edeltäjäänsä verrattuna.
Kaksiydinprosessointi on suunniteltu parantamaan järjestelmän suorituskykyä. Suorituskyky vaihtelee käytettävien ohjelmistosovellusten mukaan.
Muistin enimmäiskapasiteetti perustuu oletukseen, että käytössä on 64-bittinen Windows-käyttöjärjestelmä tai Linux. Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmän 32-bittisissä versioissa yli 3 Gt:n muisti ei järjestelmän
resurssivaatimusten vuoksi ole välttämättä kokonaan käytettävissä.
4 Edellytyksenä on langaton tukiasema ja internet-yhteys, jotka on hankittava erikseen. Langattomat toiminnot, suorituskyky ja tuki saattavat vaihdella ympäristön muuttujien kuten sijoituspaikan, asetusten tai
laitteiston mukaan. Ota yhteyttä langattoman järjestelmän valmistajaan, jos tarvitset tukea kyseisen ympäristön suhteen.
5 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
6 EPEAT® Gold maissa, joissa HP rekisteröi kaupallisia tuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
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Ohjelmiston saatavuus vaihtelee thin client -asetusten ja käyttöjärjestelmän mukaan.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/thinclients
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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