Záznamový list

Flexibilný tenký klient HP t510
Tenký klient s množstvom funkcií a rafinovaným dizajnom, vysokým výkonom a
jednoduchou implementáciou.
Podporte svoje virtualizačné
prostredie pomocou tenkého klienta
HP t510, ktorý vďaka vstavanej
energetickej úspornosti, inteligentným
funkciám pripojenia a jednoduchému
nastaveniu výrazne zvyšuje výkon .
Multimediálne požiadavky spĺňa
rovnako ako stolový počítač.
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Vysoký výkon

● Tenký klient HP t510 s dvojjadrovým procesorom2 a pamäťou DDR3-1066 MHz SDRAM3 je navrhnutý tak, aby poskytoval
koncovému používateľovi špičkový používateľský komfort.

Podpora systémov Windows

● Vychutnajte si širokú flexibilitu aplikácií so škálou možností zabudovaných v operačnom systéme, vrátane verzií systému
Microsoft Windows Embedded a distribúciou ThinPro Linux od spoločnosti HP. Všetky podporujú bezpečnosť a zážitok očakávaný
od tenkého klienta s filtrami zápisu, lokálnymi aplikáciami, plnohodnotným prehliadačom a emuláciou terminálu.

Pohodlná konektivita

● Zariadenie HP t510 je vybavené 6 portami USB 2.0, sériovým portom, paralelným portom a retenčnou zásuvkou napájacieho
kábla. Udržiavajte bezdrôtové pripojenie na ľubovoľnom mieste v dosahu siete s integrovanými modelmi WiFi pripravenými na
použitie v podnikoch.4

Rýchlosť HP pre vašu sieť

● Zvýšte výkonnosť siete a zlepšite zážitok pre koncového používateľa vďaka softvéru HP Velocity.

Integrovaný manažment

● Ukladajte dôležité dáta na centralizovanom zabezpečenom serveri alebo zvýšte zabezpečenie pridaním kariet Smart Card.
Nástroje HP Easy Tools prevedú používateľov nastavením v aplikáciách Microsoft, Citrix a VMware. Využívajte HP Device Manager,
podnikový softvér na správu tenkých klientov, ktorý umožňuje zobrazovať a meniť prostriedky na diaľku.

Ekologické vlastnosti

● Rad flexibilných tenkých klientov HP t510 je navrhnutý s ohľadom na životné prostredie: Komponenty s nízkym obsahom
halogénov, recyklované plasty > 20 % (okrem PCB), vyhovuje požiadavkám normy ENERGY STAR®, registrovaný ako EPEAT® Gold.

Služby a spoľahlivosť spoločnosti HP

● Jednoduché nastavenie, spravovanie aj údržba. S flexibilnými tenkými klientmi HP t510 si môžete vybrať zo širokej škály služieb
HP Care Pack pre nadštandardnú podporu.
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Flexibilný tenký klient HP t510 Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

Windows Embedded Standard 7E
Windows Embedded Standard 2009
HP ThinPro
Technológia HP Smart Zero Technology
Windows® Embedded CE 6.0

Prehľadávač

Microsoft Internet Explorer 9 (pre modely so systémom Windows Embedded Standard 7); Microsoft Internet Explorer 8 (pre modely so systémom Windows
Embedded Standard 2009); Microsoft Internet Explorer 6 (pre modely so systémom Windows Embedded CE 6.0); Firefox (pre modely so systémom HP
ThinPro a technológiou HP Smart Zero)

Dostupné procesory

Procesor VIA Eden X2 U4200 (1 GHz, 2 jadrá)

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 4 GB DDR3-1066 SDRAM
ROM 1, 2 alebo 8 GB (podľa operačného systému); Flash

Dostupná grafická karta

Integrovaná grafická karta VIA ChromotionHD 2.0

Zvuk

Výstup: interný zosilnený reproduktor; 1/8-palcový minikonektor; 24-bitové stereo; vzorkovacia frekvencia 192 kHz. Vstup: 1/8-palcový minikonektor na
mikrofón; 20-bitové stereo; vzorkovacia frekvencia 96 kHz

Možnosti komunikácie

Broadcom Dragon BCM943228 802,11 a/b/g/n (vybrané modely)
Sieťová karta Gigabit Ethernet (RJ-45); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP s podporou DNS a DHCP

Protokoly

technológia Citrix ICA; technológia Citrix HDX; protokol Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); Zobrazenie VMware Horizon View prostredníctvom
protokolu RDP; Zobrazenie VMware Horizon View prostredníctvom protokolu PCoIP
(Použité protokoly závisia od nainštalovaného operačného systému)

Porty a konektory

6 USB 2.0; 1 sériový; 1 paralelný; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 DVI-I (vrátane adaptéra DVI na VGA)
(2 zo 6 portov USB 2.0 sú umiestnené v zabezpečenom priestore)

Rozmery

5,84 x 21,59 x 21,97 cm
(So stojanom)

Hmotnosť

Už od hmotnosti 1,49 kg
(So stojanom)

Zdroj

65 W, univerzálna automatická detekcia 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, automatické vypínanie na šetrenie energie, odolnosť voči prepätiu

Okolitý

Nízky obsah halogénových prvkov

Zhoda s normami energetickej K dispozícii konfigurácie spĺňajúce normu ENERGY STAR®
efektívnosti
Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Podmienky sa v jednotlivých krajinách líšia.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Klávesnica HP Smart Card
CCID

Pridajte zabezpečenie ďalšej hladiny pri zadávaní údajov s klávesnicou HP USB SmartCard CCID, ktorá má integrovanú
čítačku kariet smart, ktorá je nápomocná pri zjednodušení prístupových procedúr a zabránení neautorizovanému
prístupu k vášmu osobnému počítaču a sieťam.

Číslo produktu: BV813AA

Lankový zámok HP

Káblový zámok HP Keyed je navrhnutý na používanie so štandardnými otvormi na zámky, ktoré sú používané na
notebookoch, dokovacích staniciach, stolných počítačoch, plochých zobrazovacích paneloch, tlačiarňach alebo
projektoroch. Chráňte svoj cenný IT hardvér s týmto zámkom, ktorý pozostáva z 6,00’ (1,83 m) vinylovým,
galvanizovaným káblom z leteckej ocele, ktorý sa dá umiestniť okolo akéhokoľvek bezpečného objektu a potom sa pripája
k počítaču alebo zariadeniu, ktoré chcete zamknúť. Zámok obsahuje uzamykací mechanizmus stláčacieho tlačidla a
unikátny kľúč (dodáva sa aj náhradný kľúč) na odomknutie kábla. Dodáva sa tiež malý remienok so suchým zipsom, ktorý
pomáha spravovať alebo nastavovať dĺžku kábla podľa umiestnenia a používania.

Číslo produktu: BV411AA
Monitor HP LCD montáž s
rýchlym uvoľnením

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné
ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte
na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

Stojan integr. prac. centra
HP pre ultratenké stolové
počítače a počítače typu
tenký klient

Vstavaný stojan pracovného strediska HP je určený pre maximalizáciu využitia obmedzeného priestoru na pracovnom
stole bez obetovania výkonu a produktivity s podporou ultra tenkých stolných počítačov HP Compaq radu 6005 Pro alebo
8000 alebo tenkých klientov HP a väčšiny LCD monitorov HP s uhlopriečkou 17 až 24-palcov* (43,18 až 60,96 cm) (pozri
informácie o kompatibilite v špecifikáciách) so štandardnými montážnymi konzolami VESA. * Monitory HP s hmotnosťou
3,4 kg až 4,8 kg (7,5 lbs až 10,5 lbs).

Číslo produktu: LH526AA

3 roky, výmena na
nasledujúci pracovný deň

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

HP poskytuje rýchlu výmenu poškodeného hardvéru jeden deň po poškodení v prípade, že nie je možné vyriešiť problém
na diaľku
Číslo produktu: U4847E
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Poznámky v krátkych správach
V porovnaní s predchádzajúcim modelom.
Dvojjadrové spracovanie je navrhnuté na zvýšenie výkonu tohto systému. Výkon sa odlišuje v závislosti od širokého rozsahu dostupných softvérových aplikácií.
Maximálne kapacity pamäte predpokladajú 64-bitový operačný systém Windows alebo Linux. V 32-bitových operačných systémoch Windows a Linux je možné, že nebude z dôvodu požiadaviek systémových
prostriedkov k dispozícii celá pamäť nad 3 GB.
4 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Bezdrôtové funkcie, výkon a podpora sa môžu líšiť v závislosti od rôznorodosti prostredia, ako napríklad umiestnenie,
nastavenia a firmvér vašich prístupových bodov. Pre podporu bezdrôtového prostredia sa obráťte sa na svojho dodávateľa bezdrôtových zariadení.
5 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s
nízkym obsahom halogénových prvkov.
6 EPEAT® Gold v mieste registrácie komerčných produktov HP. Stav registrácie vo svojej krajine nájdete na lokalite www.epeat.net.
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Technické špecifikácie zrieknutie
1

Dostupnosť softvéru sa líši podľa konfigurácie tenkého klienta a operačného systému.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/thinclients
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku.
Microsoft a Windows sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft.
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