Datasheet

HP t510 Flexible Thin Client
Een veelzijdige, eenvoudig te installeren thin client met een slim ontwerp en krachtige
prestaties.
Ondersteun uw virtualisatie-omgeving
met de HP t510 Thin Client – een
belangrijke prestatie-upgrade met
ingebouwde energiezuinigheid,
slimme aansluitmogelijkheden en
handige installatie-instructies voor uw
pc-achtige multimediabehoeften.
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Geavanceerde prestaties

● De HP t510 Thin Client is uitgerust met dual-core processoren2 en DDR3-1066 SDRAM-geheugen3 – voor een hoogwaardige
gebruikservaring.

Windows-ondersteuning

● Flexibele applicatiekeuzes met een reeks ingebouwde besturingssysteemopties, inclusief versies van Microsoft Windows
Embedded systemen en de HP ThinPro Linux-distributie. Alle bieden de beveiliging en het gebruiksgemak die u van een thin
client verwacht, met schrijffilters, lokale applicaties, een volwaardige browser en terminalemulatie.

Handige aansluitmogelijkheden

● De HP t510 heeft 6 USB 2.0 poorten, een seriële poort, een parallelle poort en een kabelklem voor het netsnoer. Geïntegreerde
enterprise-ready WiFi-modellen4 zorgen voor draadloze verbindingen overal waar uw netwerk bereik heeft.

HP Velocity voor uw netwerk

● Verbeter de netwerkprestaties en de eindgebruikerservaring met HP Velocity software.

Geïntegreerd beheer

● Sla kritische data op een veilige centrale server op of gebruik SmartCards voor extra beveiliging. HP Easy Tools leiden gebruikers
door de installatie met Microsoft, Citrix en VMware applicaties. Gebruik HP Device manager, thin client managementsoftware van
enterpriseklasse, waarmee u apparatuur op afstand kunt bekijken en wijzigen.

Milieuvoordelen

● De HP t510 flexibele thin client serie is gebouwd met oog voor het milieu: laag-halogeen componenten, meer dan 20% door
consumenten gerecycled plastic (uitgezonderd PCB), ENERGY STAR®-kwalificatie, EPEAT® Gold-registratie.

HP service en betrouwbaarheid

● Gemakkelijk te installeren, te beheren en nu ook te onderhouden. Met HP t510 Thin Clients is er keus uit een reeks HP Care Pack
Services voor méér dan standaard productondersteuning.
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HP t510 Flexible Thin Client Specificatietabel

Beschikbaar
besturingssysteem

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

Browser

Microsoft Internet Explorer 9 (voor modellen met Windows Embedded Standard 7); Microsoft Internet Explorer 8 (voor modellen met Windows Embedded
Standard 2009); Microsoft Internet Explorer 6 (voor modellen met Windows Embedded CE 6.0); Firefox (voor modellen met HP ThinPro en HP Smart Zero
technologie)

Beschikbare processoren

VIA Eden X2 U4200 (1 GHz, 2 cores)

Maximum geheugen

Tot 4 GB DDR3-1066 SDRAM
ROM 1, 2 of 8 GB (afhankelijk van besturingssysteem); Flash

Beschikbare grafische
oplossingen

VIA ChromotionHD 2.0 geïntegreerde video

Audio

Uitvoer: interne luidspreker met versterker; 1/8-inch mini-connector; 24-bits stereo; 192-kHz sample-rate. Invoer: 1/8-inch mini-microfooningang; 20-bits
stereo; 96-kHz sample-rate

Communicatie

Broadcom Dragon BCM943228 802.11 a/b/g/n (geselecteerde modellen)
Gigabit Ethernet (RJ-45); WOL (Wake on LAN); PXE; TCP/IP met DNS en DHCP

Protocollen

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View via RDP; VMware Horizon View via PCoIP
(Protocollen zijn afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem)

Poorten en connectoren

6 USB 2.0; 1 serieel; 1 parallel; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 DVI-I (DVI-naar-VGA adapter inbegrepen)
(2 van de 6 USB 2.0 bevinden zich in een beveiligd compartiment)

Afmetingen

5,84 x 21,59 x 21,97 cm
(Met standaard)

Gewicht

Vanaf 1,49 kg
(Met standaard)

Voeding

65 Watt, wereldwijd autosensing 100 tot 240 V, 50-60 Hz, energiezuinig automatisch uitschakelen, stroompiek-tolerant

Omgeving

Laag halogeen

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerde configuraties beschikbaar

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Voorwaarden variëren per land.
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HP t510 Flexible Thin Client
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP Smart Card
CCID-toetsenbord

Voeg een extra beveiligingslaag toe op het datainvoerpunt met het HP USB SmartCard CCID-toetsenbord, met
geïntegreerde smart cardlezer om inlogprocedures te vereenvoudigen en ongeoorloofde toegang tot uw pc en
netwerken te voorkomen.

Bestelnr.: BV813AA

HP kabelslot met sleutel

Het HP kabelslot met sleutel is te gebruiken met industriestandaard ogen voor sloten van het type dat te vinden is op een
laptop, dockingstation, desktop pc, flat-panel monitor, printer of projector. Beveilig uw waardevolle IT-hardware met dit
slot dat bestaat uit een geharde 1,83-m stalen lange gegalvaniseerde staalkabel met vinylcoating die rond een vast
object kan worden gewonden en gemakkelijk bevestigd aan het apparaat dat u wilt vastzetten. Het slot heeft een
drukknopvergrendeling en een unieke sleutel (plus een reservesleutel) om de kabel te ontgrendelen. Een smalle
Velcro-strip is inbegrepen om de lengte van de kabel aan te passen aan de plaats waar u deze gebruikt.

Bestelnr.: BV411AA

HP Quick Release voor
LCD-monitor

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en
andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte
optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

HP Integrated Work Center
standaard voor ultra-slim
desktop en thin client

De HP Integrated Work Center standaard helpt gebruikers om beperkte bureauruimte optimaal te benutten zonder verlies
van prestaties of productiviteit. De standaard biedt plaats aan een HP Compaq 6005 Pro of 8000 serie HP ultra-slim
desktop pc of een HP thin client en de meeste HP 43,18- tot 60,96-cm* (17- tot 24-inch) diagonale HP LCD-monitoren
(zie de lijst van compatibele modellen hieronder) met standaard VESA montagebeugels. * HP monitoren met een gewicht
van 3,4 kg tot 4,8 kg.

Bestelnr.: LH526AA

3 jaar exchange op de
volgende werkdag

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

HP biedt snelle vervanging van defecte apparaten op de volgende dag als het probleem niet op afstand kan worden
opgelost
Bestelnr.: U4847E
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HP t510 Flexible Thin Client
Messaging, voetnoten
In vergelijking met zijn voorganger.
Dual-core processing verbetert de prestaties van dit systeem. De prestaties variëren met het brede aanbod beschikbare softwareapplicaties.
Maximum geheugencapaciteit voor Windows 64-bits besturingssystemen of Linux. Met Windows en Linux 32-bits besturingssystemen is geheugen boven 3 GB wellicht niet volledig beschikbaar wegens
systeembronvereisten.
4 Een wireless access point en een internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen. Draadloze functionaliteit, prestaties en ondersteuning variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals plaatsing, instellingen en
firmware van uw access points. Neem contact op met uw draadloze leverancier voor ondersteuning van uw draadloze omgeving.
5 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
6 EPEAT® Gold waar HP commerciële producten registreert. Kijk op www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land.
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Technische specificaties disclaimers
1

Beschikbare software varieert afhankelijk van de thin client-configuratie en het besturingssysteem.

Meer informatie op
www.hp.eu/thinclients
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Microsoft en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft groep.
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