Adatlap

HP t510 rugalmas vékony kliens
Rengeteg szolgáltatást kínáló vékonykliens intelligens kialakítással, hatékony
teljesítménnyel és egyszerű telepítéssel.
A HP t510 vékonykliens jelentősen
megnövelt teljesítményének ,
beépített energiahatékonyságának,
intelligens csatlakoztatási funkcióinak
és az egyszerű beállítást segítő
útmutatóinak köszönhetően kiválóan
alkalmas a virtuális környezetek
támogatására, valamint az asztali
számítógépektől elvárt multimédiás
igények kielégítésére.
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Kiemelkedő teljesítmény

● A kétmagos processzorral2 és DDR3-1066 SDRAM memóriával3 felszerelt HP t510 vékonykliens magas szintű végfelhasználói
élményt nyújt.

Windows-alapú támogatás

● Az operációs rendszerek beágyazott választéka rugalmas használatot biztosít, többek között a Microsoft Windows Embedded és
a HP ThinPro Linux rendszerek különböző verzióival. Mindezek támogatják a vékonykliensektől elvárt biztonságot és élményt az
olyan szolgáltatásokkal, mint például az írási szűrők, a helyi alkalmazások, a teljes funkcionalitású böngésző és a
terminálemuláció.

Kényelmes csatlakozási lehetőségek

● A HP t510 6 USB 2.0-porttal, egy soros és egy párhuzamos porttal, valamint egy tápkábelrögzítő csipesszel rendelkezik. A
nagyvállalati használatra kifejlesztett, beépített Wi-Fi-vel4 rendelkező modellek folyamatos vezeték nélküli csatlakozást
biztosítanak a hálózat hatókörén belül.

HP Velocity a hálózat számára

● A HP Velocity szoftver segítségével javíthatja a hálózati teljesítményt és a végfelhasználói élményt.

Integrált felügyelet

● Tárolja a létfontosságú adatokat biztonságos központi kiszolgálón, vagy használjon intelligens kártyákat a nagyobb biztonság
érdekében. A HP Easy Tools végigvezeti a felhasználókat a Microsoft, Citrix és VMware alkalmazások beállításának lépésein. A HP
nagyvállalati kategória számára tervezett vékonykliens-felügyeleti szoftvere, a Device Manager segítségével távolról
megtekinthetők és módosíthatók az eszközök.

Kiemelt gazdaságossági jellemzők

● A HP t510 rugalmas sorozatú vékony kliensek a környezetvédelmi irányelvek figyelembevételével készülnek: alacsony
halogéntartalmú összetevők, felhasználást követően újrahasznosított műanyagok > (20%, kivéve PCB), ENERGY STAR®
minősítés, EPEAT® Gold tanúsítvány.

A HP-tól megszokott szerviz és rendelkezésre állás

● Egyszerű telepítés, felügyelet és mostantól egyszerű karbantartás is. A HP t510 vékony kliensekhez járó szokásos garancia
kiterjesztéséhez a HP Care Pack szolgáltatások széles skálájából válogathat.
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HP t510 rugalmas vékony kliens Műszaki jellemzők táblázata

Elérhető operációs rendszer

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

Böngésző

Microsoft Internet Explorer 9 (Windows Embedded Standard 7 rendszert futtató modellekhez) Microsoft Internet Explorer 8 (Windows Embedded Standard
2009 rendszert futtató modellekhez) Microsoft Internet Explorer 6 (Windows Embedded Standard CE 6.0 rendszert futtató modellekhez) Firefox (HP
ThinPro vagy HP Smart Zero Core Technology rendszert futtató modellekhez)

Elérhető processzorok

VIA Eden X2 U4200 (1 GHz, 2 mag)

Legnagyobb memória

Legfeljebb 4 GB DDR3-1066 SDRAM
ROM 1, 2, vagy 8 GB (az operációs rendszertől függően); Flash

Elérhető grafikus kártya

VIA ChromotionHD 2.0 integrált grafikus rendszer

Hangeszközök

Kimenet: belső aktív hangszóró; 1/8"-es mini aljzat; 24 bites sztereó;192 kHz-es mintavételi sebesség. Bemenet: 1/8 hüvelykes mini mikrofonaljzat; 20
bites sztereó; 96 kHz-es mintavételi sebesség

Kommunikáció

Broadcom Dragon BCM943228 802.11 a/b/g/n (csak egyes típusokon)
Gigabit Ethernet (RJ-45); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP protokoll DNS- és DHCP-támogatással

Protokollok

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View RDP protokollon keresztül; VMware Horizon View PCoIP protokollon
keresztül
(A protokollok a telepített operációs rendszertől függnek)

Portok és csatlakozók

6 USB 2.0; 1 soros; 1 párhuzamos; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 DVI-I (DVI–VGA átalakító mellékelve)
(A 6 USB 2.0 közül 2 biztonságos rekeszben van)

Méretek

5,84 x 21,59 x 21,97 cm
(Talppal együtt)

Súly

1,49 kg kezdősúly
(Talppal együtt)

Áramellátás

65 W, világszerte használható automatikus érzékelés, 100–240 V (váltakozó áram), 50–60 Hz, energiatakarékos automatikus lekapcsolás

Környezeti

Alacsony halogéntartalmú

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk igényelhetők

Garancia

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A használati feltételek országonként eltérőek.
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP intelligens kártyás CCID
billentyűzet

Növelje egy szinttel a biztonságot az adatbeviteli helyeken a HP USB SmartCard CCID billentyűzettel, amely egy integrált
intelligenskártya-olvasót tartalmaz a hozzáférési folyamatok megkönnyítése és a számítógéphez és a hálózathoz való
illetéktelen hozzáférések megakadályozása céljával.

Termékszám: BV813AA

HP kulcsos kábelzár

A HP kulcsos kábelzár az ipari szabványú zárnyílásokkal történő használathoz készült, min amilyenek a noteszgépeken,
dokkolóegységeken, asztali számítógépeken, lapos kijelzőkön, nyomtatókon vagy kivetítőkön találhatók. Ezzel a zárral,
amely 1,83 m-es, vinilborítású, galvanizált, repülőtechnikában használatos, és a rögzített tárgyak köré hurkolható, majd
a védendő számítógéphez vagy eszközhöz csatlakoztatható acélkábellel rendelkezik, biztonságban tarthatók az értékes
informatikai hardverek. A zár nyomógombos mechanizmust és egyedi kulcsot (tartalékkulccsal) alkalmaz a kábel
kioldásához. Tatozéka egy kis tépőzáras szíj is, amely az elhelyezésnél és a használatnál a kábel elrendezését vagy
hosszának állítását segíti.

Termékszám: BV411AA
HP LCD Monitor gyorskioldó
rögzítés

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a
kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy
falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP integrált Work Center
állvány ultravékony asztali
géphez és vékony klienshez

A HP Integrated Work Center állvánnyal maximálisan kihasználhatja az asztalon rendelkezésre álló korlátozott helyet,
mindezt a teljesítmény és a produktivitás feláldozása nélkül. Az állvány egy HP Compaq 6005 Pro számítógép, 8000
sorozatú HP ultravékony asztali gép vagy egy HP vékony kliens, valamint a legtöbb HP 17–24 hüvelykes* (43,18–60,96
cm-es) LCD-monitor elhelyezésére alkalmas (a kompatibilitást lásd a rövid ismertetőben), és VESA szabványú
rögzítőkonzolokat tartalmaz. * 3,4–4,8 kg tömegű HP monitorok.

Termékszám: LH526AA

3 év, következő munkanapi
csere

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a hibát követő napon a helyszínen kicseréli a meghibásodott alkatrészt
Termékszám: U4847E
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1Az

elődjéhez képest.
kétmagos feldolgozás a rendszer teljesítményének növelésére szolgál. Mivel a rendelkezésre álló szoftveralkalmazások köre rendkívül széles, a teljesítmény esetenként más és más lehet.
maximális memóriakapacitás kihasználásához 64 bites Windows vagy Linux operációs rendszer szükséges. A 32 bites Windows és Linux operációs rendszereknél a rendszer erőforrás-követelményei miatt lehetséges,
hogy a 3 GB feletti memóriatartomány nem áll teljes mértékben rendelkezésre.
4Vezeték nélküli hozzáférési pont vagy internetkapcsolat szükséges, amely nincs mellékelve. A vezeték nélküli szolgáltatások választéka, a teljesítmény és a támogatás a környezeti változóktól (például a hozzáférési
pontok elhelyezése, beállításai és firmware programjai) függően eltérhet. A vezeték nélküli környezettel kapcsolatos támogatásért lépjen kapcsolatba a vezeték nélküli hálózat szolgáltatójával.
5 A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.
6A termék EPEAT® Gold minősítésű modelljei ott érhetők el, ahol a HP kereskedelmi termékeket jegyez be. A bejegyzés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.
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Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1Az

elérhető szoftverek a vékony ügyfél konfigurációjától és az operációs rendszertől függően változnak.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/thinclients
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
A Microsoft és a Windows a Microsoft cégcsoport védjegye.
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