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HP t510 fleksibel tynnklient
En funksjonsrik tynn klient med smart design, kraftig ytelse og enkel idriftsettelse.
Støtt virtualiseringsmiljøet med HP
t510 tynnklient – En betydelig
ytelsesoppgradering med innebygd
energieffektivitet, smarte
kommunikasjonsfunksjoner og enkle
oppsettveiledninger for PC-liknende
multimediebehov.
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Avansert ytelse

● HP t510 tynnklient har to kjerneprosessorer 2 og DDR3-1066 SDRAM-minne3 – Bygd for stor sluttbrukeropplevelse.

Windows-basert støtte

● Opplev en omfattende programfleksibilitet med et utvalg av innebygde operativsystemer som inkluderer versjoner av Microsoft
Windows Embedded-systemer og HP ThinPro Linux-distribusjon. Alle støtter den sikkerheten og opplevelsen som du forventer
fra en tynn klient med skrivefiltre, lokale programmer, en fullstendig nettleser og terminalemulering.

Praktisk tilkobling

● HP t510 har 6 USB 2.0-porter, en seriellport, parallellport og strømledningsklips. Oppretthold trådløse forbindelser overalt hvor
nettverket rekker med virksomhetsklare, integrerte WiFi4-modeller.

HP Velocity for nettverket

● Få forbedrtet nettverksytelse og sluttbrukererfaring med HP Velocity-programvare.

Integrert administrasjon

● Lagre viktige data på en sikker, sentralisert server eller bruk smartkort som en ekstra sikkerhet. HP Easy Tools veileder brukere
gjennom oppsett av Microsoft-, Citrix- og VMware-programmer. Bruk HP Device manager, konsernprogramvare for
administrasjon av tynnklienter som gjør det mulig å vise og endre enheter fjernstyrt.

Miljøhovedpunkter

● HP t510 Flexible-serien av tynnklienter er konstruert med tanke på miljøet: halogenfattige komponenter, Resirkulert plast fra
forbrukeravfall > 20 % (uten PCB), ENERGY STAR®-kvalifisert, EPEAT® Gold-registrert.

HPs service og pålitelighet

● Enkelt oppsett, enkel administrasjon og nå enkelt vedlikehold. Med HP t510 tynnklienter kan du velge blant et utvalg av HP Care
Pack-tjenester for støtte ut over det som er standard.
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HP t510 fleksibel tynnklient Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

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

Nettleser

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

Tilgjengelige prosessorer

VIA Eden X2 U4200 (1 GHz, 2 kjerner)

Maksimalt minne

Inntil 4 GB DDR3-1066 SDRAM
ROM 1, 2 eller 8 GB (avhengig av operativsystemet); Flash

Tilgjengelig grafikk

VIA ChromotionHD 2.0 integrert grafikk

Lyd

Utganger: Intern forsterket høyttaler; 1/8-tommers minikontakt; 24-bits stereo;192 kHz samplingsfrekvens. Innganger: 1/8-tommers
minimikrofonkontakt; 20-bits stereo; 96 kHz samplingsfrekvens

Kommunikasjon

Broadcom Dragon BCM943228 802.11 a/b/g/n (enkelte 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 gjennom RDP; VMware Horizon View gjennom PCoIP
(Protokoller er avhengig av operativsystemet som er installert)

Porter og kontakter

6 USB 2.0; 1 seriell; 1 parallell; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 DVI-I (DVI-til-VGA-adapter inkludert)
(2 av 6 USB 2.0 er plassert i sikkert rom)

Mål

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

Vekt

Starter på 1.49 kg
(Med fot)

Strøm

65 W verdensdekkende 100-240 V vs, 50-60 Hz strømforsyning med strømsparende automatisk avslåing, spenningstoleranse

Miljømessig

Lavhalogen

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner tilgjengelig

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Betingelser og vilkår varierer fra land til land.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP Smart Card CCID-tastatur

Legg til et ekstra lag med sikkerhet ved dataregistreringspunktet med HP USB SmartCard CCID-tastatur, som har en
integrert smartkortleser for å forenkle tilgangsprosedyrer og hindre uautorisert tilgang til dine PCer og nettverk.

Produktnummer: BV813AA

HP nøklet kabellås

HPs kabellås med nøkkel er konstruert for bruk i industristandard låsespor av den typen som finnes på bærebare og
stasjonære PCer, forankringsstasjoner, flatskjermer, skrivere og projektorer. Sikre verdifullt IT-utstyr med denne låsen
som består av en 1,83 m lang vinylbelagt, galvanisert stålkabel av flykvalitet som kan legges rundt et hvilket som helst
fast objekt og festes til datamaskinen eller enheten du vil beskytte. Låsen har en låsemekanisme med trykknapp og en
unik nøkkel (og en reservenøkkel) til å låse opp kabelen. En liten borrelåsstropp er også inkludert som en hjelp til å ordne
eller justere lengden på kabelen når den tas i bruk.

Produktnummer: BV411AA

HP LCD-skjerm med
hurtigutløsingsmontering

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer
og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av
arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP integrert
arbeidssenterstativ for
ekstra tynn stasjonær PC og
tynn klient

Det integrerte arbeidssenterstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset bordplass uten at
det går på bekostning av ytelse eller produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq 6005 Pro eller en supertynn
stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste LCD-skjermer fra HP på 17 til 24 tommer* (43,18 til 60,96
cm diagonalt, se under kompatibilitet i hurtigspesifikasjonene) med VESA-standardmonteringsbraketter. * HP-skjermer
som veier 3,4 til 4,8 kg (7,5 til 10,5 pund).

Produktnummer: LH526AA

3 års utskifting neste
virkedag

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår, hvis problemet ikke kan
løses eksternt.
Produktnummer: U4847E
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Fotnoter
Sammenlignet med forgjengeren.
Tokjerneprosesseringen er konstruert for å øke ytelsen til systemet. På grunn av det brede utvalget av tilgjengelig programvare vil ytelsen variere.
Maksimal minnekapasitet forutsetter 64-bits Windows-operativsystemer eller Linux. Med 32-bits Windows- og Linux operativsystemer vil ikke alt minne over 3 GB være tilgjengelig på grunn av krav til systemressurser.
4 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er påkrevd, og er ikke inkludert. Trådløse funksjonalitet, ytelse og støtte kan variere, avhengig av miljømessig variabler slik som plassering, innstillinger og fastvaren til dine
tilgangspunkter. Ta kontakt med din leverandør av trådløse enheter angående støtte av det trådløse miljøet.
5 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.
6 EPEAT® Gold der HP registrerer kommersielle produkter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i ditt land.
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Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1

Programvaretilgjengelighet varierer avhengig av tynnklientkonfigurasjon og operativsystem.

Lær mer på
www.hp.eu/thinclients
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet.
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