Folha de Dados

HP t510 Flexible Thin Client
Um thin client equipado com muitas funcionalidades, design inteligente, desempenho
poderoso e implementação simples.
Apoie o seu ambiente de virtualização
com o Thin Client HP t510 - uma
atualização importante no
desempenho com eficiência
energética integrada, funções de
ligação inteligentes e com guias de
configuração fácil para as suas
necessidades de multimédia
semelhantes às do PC.
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Desempenho avançado

● O This Client HP t510 está equipado com um processador dual-core2 e memória SDRAM DDR3-10663 para uma experiência de
utilizador final de alto nível.

Suporte com base no Windows

● Desfrute de uma flexibilidade alargada de aplicações com uma gama de escolhas de sistema operativo integrado, incluindo
versões de sistemas Microsoft Windows integrados e distribuição de ThinPro Linux da HP. Todos suportam a segurança e
experiência esperadas num thin client com filtros para escrita, aplicações locais, um browser completo e emulação de terminal.

Conectividade conveniente

● O HP t510 está equipado com 6 portas USB 2.0, uma porta série, uma porta paralela e um clipe de retenção para o cabo de
alimentação. Mantenha a ligação sem fios em qualquer ponto da sua rede com modelos WiFi integrados 4 preparados para uso
empresarial.

HP Velocity para a sua rede

● Melhore o desempenho de rede e a experiência do utilizador final com o software HP Velocity.

Gestão integrada

● Armazene dados críticos num servidor seguro e centralizado ou adicione Smart Cards para uma segurança adicional. O HP Easy
Tools orienta os utilizadores através de uma configuração para aplicações Microsoft, Citrix e VMware. Utilize o HP Device
Manager, um software de gestão de thin client, de classe empresarial, que permite a visualização e alteração de recursos
remotamente.

Destaques ecológicos

● Os HP t510 série Flexible Series Thin são construídos a pensar no ambiente: componentes de baixo halogénio, plásticos
reciclados pós-consumo > 20% (excluindo PCB), qualificação ENERGY STAR®, registo EPEAT® Gold.

Serviço e confiança HP

● Configuração, gestão e agora manutenção fáceis. Com o HP t510 Thin Clients, pode selecionar entre uma gama de HP Care Pack
Services para suporte para além do habitual.
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HP t510 Flexible Thin Client Tabela de especificações

Sistema operativo disponível Windows Embedded Standard 7E
Windows Embedded Standard 2009
HP ThinPro
Tecnologia HP Smart Zero
Windows Embedded CE 6.0
Browser

Microsoft Internet Explorer 9 (para modelos com Windows Embedded Standard 7); Microsoft Internet Explorer 8 (para modelos com Windows Embedded
Standard 2009); Microsoft Internet Explorer 6 (para modelos com Windows Embedded CE 6.0); Firefox (para modelos com HP ThinPro e tecnologia HP
Smart Zero)

Processadores disponíveis

VIA Eden X2 U4200 (1 GHz, 2 núcleos)

Memória Máxima

Até 4 GB SDRAM DDR3-1066
Memória ROM 1, 2 ou 8 GB (depende do sistema operativo); Flash

Placa gráfica disponível

Placa gráfica VIA ChromotionHD 2.0 integrada

Áudio

Saída: altifalante com amplificador interno; mini ficha de 1/8 pol.; estéreo de 24 bits; frequência de amostragem 192 kHz. Entrada: mini ficha de microfone
de 1/8 pol.; estéreo de 20 bits; frequência de amostragem 96 kHz

Comunicações

Broadcom Dragon BCM943228 802.11 a/b/g/n (modelos seleccionados)
Gigabit Ethernet (RJ-45); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP com DNS e DHCP

Protocolos

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View através de RDP; VMware Horizon View através de PCoIP
(Os protocolos dependem do sistema operativo instalado)

Portas e Ligações

6 USB 2.0; 1 série; 1 paralela; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 DVI-I (adaptador DVI para VGA incluído)
(2 dos 6 USB 2.0 estão localizado em compartimento seguro)

Dimensões

5,84 x 21,59 x 21,97 cm
(Com suporte)

Peso

A partir de 1,49 kg
(Com suporte)

Alimentação

65 W, com deteção automática mundial de 100 - 240 VAC, 50 a 60 Hz, desliga-se automaticamente para economizar energia, resistente a picos de corrente

Ambientais

Baixo halogéneo

Conformidade com standards configurações disponíveis qualificadas ENERGY STAR®
de eficiência energética
Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. Os termos e as condições variam segundo o país.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Teclado HP Smart Card CCID

Adicione uma camada adicional de segurança no ponto de entrada de dados com o teclado HP USB SmartCard CCID, que
inclui um leitor de smart card integrado para ajudar a simplificar os procedimentos de acesso e impedir o acesso não
autorizado aos seus computadores e redes.

Número do produto: BV813AA

Cadeado de cabo com
chaveta HP

O Bloqueio de cabo com chave HP é concebido para ser utilizado com ranhuras de bloqueio padrão da indústria, como o
tipo encontrado num laptop, estação de ancoragem, PC desktop, visor de ecrã plano, impressora ou projector. Proteja o
seu valioso hardware de TI com este fecho que consiste num cabo com 1,83 m (6,00') de aço galvanizado de utilização
em aviões, revestido a vinil, que se enrola à volta de qualquer objecto fixo e se prende ao computador ou dispositivo que
pretende trancar. O fecho possui um mecanismo de bloqueio por botão e uma chave única (incluindo uma chave
sobresselente) para destrancar o cabo. Está incluída também uma pequena correia de Velcro para ajudar a gerir ou
ajustar o comprimento do cabo quando o colocar e utilizar.

Número do produto: BV411AA
Montagem monitor LCD com
libertação rápida HP

Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em conformidade com VESA,
Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o espaço de
trabalho.

Número do produto: EM870AA

Suporte Work Center
integrado HP para Desktop
Ultra Slim e Thin Client

O suporte Work Center HP integrado foi concebido para ajudar a maximizar a utilização do espaço limitado da secretária
sem comprometer o desempenho ou a produtividade acomodando um HP Compaq 6005 Pro, um PC Desktop HP
Ultra-slim série 8000 ou um HP Thin Client e a maioria dos monitores LCD HP de 17 a 24 polegadas* (43,18 a 60,96 cm)
na diagonal (consulte a compatibilidade nas Quick Spec) com suportes de montagem padrão VESA. * Monitores da HP
que pesam 3,4 kg a 4,8 kg (7,5 lbs a 10,5 lbs).

Número do produto: LH526AA

Troca no dia útil seguinte, 3
anos.

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

A HP proporciona a rápida substituição da sua unidade de hardware com problemas, no dia seguinte ao problema, se não
for possível solucionar o problema remotamente
Número do produto: U4847E
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Rodapés com mensagens
Em comparação com a sua antecessora.
O processamento dual core foi concebido para melhorar o desempenho deste sistema. Devido à vasta gama de aplicações de software disponíveis, o desempenho poderá variar.
As capacidades de memória máximas pressupõem sistemas operativos Windows ou Linux de 64 bits. Com sistemas operativos Windows e Linux de 32 bits, a memória acima de 3 GB pode não estar totalmente
disponível devido aos requisitos dos recursos do sistema.
4 É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet, não incluídos. As funcionalidades da tecnologia sem fios, o desempenho e o suporte podem variar dependendo de variáveis como a colocação, as
definições e o firmware dos seus pontos de acesso. Entre em contacto com o seu fornecedor de rede sem fios para suporte na configuração do seu ambiente sem fios.
5 Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem não ser de baixo halogéneo.
6 EPEAT® Gold em que a HP regista produtos comerciais. Consulte www.epeat.net para mais informações sobre o estado do registo no seu país.
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Especificações técnicas renúncias
1

A disponibilidade do software varia de acordo com a configuração do thin client e o sistema operativo.

Saiba mais em
www.hp.eu/thinclients
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e
serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste
documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste
documento.
Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.
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