Podatkovni list

Lahki odjemalci HP t510 Flexible
Lahki odjemalec s številnimi funkcijami, pametno zasnovo, zmogljivim delovanjem in
preprostim uvajanjem.
Podprite virtualizacijsko okolje z
lahkimi odjemalci HP t510 –
zmogljivost se z njimi opazno poveča ,
saj se lahko pohvalijo z energetsko
učinkovitostjo, premišljenimi
funkcijami za povezovanje in
preprostimi vodniki za nastavljanje
večpredstavnosti, ki se lahko kosa z
namiznimi računalniki.
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Izjemna zmogljivost

● Lahki odjemalec HP t510 je opremljen z dvojedrnim procesorjem2 in pomnilnikom DDR3-1066 SDRAM3 – kar končnim
uporabnikom zagotavlja zelo visoko zmogljivost.

Podpora, ki temelji na sistemu Windows

● Izkusite široko prilagodljivost aplikacij s številnimi vgrajenimi možnostmi operacijskega sistema, vključno z različicami sistema
Microsoft Windows Embedded in HP-jevo distribucijo ThinPro Linux. Z zaščitami Write Filter, lokalnimi aplikacijami, celostnim
brskalnikom in emulacijo terminala podpirajo varnost in izkušnjo, ki se pričakujeta za lahkega odjemalca.

Priročna povezava

● HP t510 ima 6 vrat USB 2.0, serijska vrata, vzporedna vrata in zadrževalno zaponko za napajalni kabel. Ohranite brezžično
povezavo kjerkoli v dosegu svojega omrežja z vgrajenimi modeli WiFi4, ki so pripravljeni za delo v podjetjih.

HP Velocity za vaše omrežje

● Izboljšajte delovanje omrežja in izkušnjo končnega uporabnika s programsko opremo HP Velocity.

Vgrajeno upravljanje

● Shranite ključne podatke v varen, centraliziran strežnik ali dodajte pametne kartice za še večjo varnost. HP Easy Tools vodi
uporabnika prek namestitev za aplikacije Microsoft, Citrix in VMware. Uporabite vrhunsko programsko opremo za upravljanje z
lahkimi odjemalci HP Device Manager, ki vam omogoča oddaljeno ogledovanje in spreminjanje sredstev.

Oznaka Eco-highlights; varovanje okolja

● Prilagodljivi lahki odjemalci HP t510 Series so izdelani z mislijo na okolje: Komponente z nizko količino halogenih snovi, reciklirana
plastika > 20 % (brez PCB), v skladu s standardom ENERGY STAR® in z zlato oznako EPEAT®.

Storitve in zanesljivost znamke HP

● Poleg preproste namestitve in upravljanja je zdaj na voljo tudi preprosto vzdrževanje. Pri lahkih odjemalcih HP t510 lahko izbirate
iz širokega nabora storitev HP Care Pack, ki vam zagotavlja nadstandardno podporo.
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Lahki odjemalci HP t510 Flexible Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski
sistem

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

Brskalnik

Microsoft Internet Explorer 9 (za modele z vgrajenim OS Windows 7 Standard); Microsoft Internet Explorer 8 (za modele z vgrajenim OS Windows 2009
Standard); Microsoft Internet Explorer 6 (za modele z Windows Embedded CE 6.0); Firefox (za modele s tehnologijo HP ThinPro in HP Smart Zero
Technology)

Razpoložljivi procesorji

Procesor VIA Eden X2U4200 (1 GHz, 2 jedri)

Največja velikost pomnilnika

Največ 4 GB DDR3-1066 SDRAM
ROM 1, 2 ali 8 GB (odvisno od operacijskega sistema); Flash

Razpoložljiva grafika

Vgrajena grafična kartica VIA ChromotionHD 2.0

Zvočna kartica

Izhod: notranji ojačevalni zvočnik; 1/8-palčni mini priključek; 24-bitni stereo; hitrost vzorčenja 192 kHz. Vhod: 1/8-palčni mini priključek za mikrofon;
20-bitni stereo; hitrost vzorčenja 96 kHz

Komunikacije

Broadcom Dragon BCM943228 802,11 a/b/g/n (pri nekaterih modelih)
Gigabitna povezava Ethernet (RJ-45); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP z DNS-jem in DHCP-jem;

Protokoli

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View prek protokola RDP; VMware Horizon View prek protokola PCoIP
(Protokoli so odvisni od nameščenega operacijskega sistema)

Vrata in priključki

6 vrat USB 2.0; 1 zaporedna vrata; 1 vzporedna vrata; 2 PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 DVI-I (vmesnik DVI-na-VGA priložen)
(2 od 6 vrat USB 2.0 v zaščitenem predelu)

Mere

5,84 x 21,59 x 21,97 cm
(S podstavkom)

Teža

Že od 1,49 kg
(S podstavkom)

Napajanje

65 W, samodejno zaznavanje napetosti po vsem svetu (100–240 V, izmenični tok, 50–60 Hz), nedovzetno za nihanja s samodejno zaustavitvijo za
varčevanje energije

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®

Garancija

3-letna omejena garancija za dele in delo. Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Tipkovnica HP Smart Card
CCID

Dodajte še eno raven varnosti pri vnosu podatkov s tipkovnico HP USB SmartCard CCID Keyboard, ki vključuje integriran
bralnik pametnih kartic, s katerim poenostavite postopke dostopa in preprečite nepooblaščen dostop do svojega
osebnega računalnika in omrežij.

Številka izdelka: BV813AA

Ključavnica HP Keyed Cable

Ključavnica za kabel na ključ HP je oblikovana za uporabo z režami, ki so izdelane v skladu z industrijskimi standardi, na
primer režami v prenosnem računalniku, združitveni postaji, namiznem računalniku, ploskem zaslonu, tiskalniku ali
projektorju. Zaklenite dragoceno strojno opremo s ključavnico, ki je sestavljena iz 1,83 m (6 palcev) pocinkanega
jeklenega kabla, prevlečenega z vinilom, ki se ovije okoli katerega koli zavarovanega predmeta in se nato pritrdi na
računalnik ali napravo, ki jo želite zakleniti. Ključavnico odklenete z mehanizmom zaklepanja s pritiskom na gumb in
enoličnim ključem (priložen je tudi rezervni ključ), s katerim lahko odklenete kabel. Priložen je tudi majhen trak Velcro, s
katerim lahko prilagodite dolžino kabla.

Številka izdelka: BV411AA
Mehanizem za zaslon LCD
Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

HP-jevo vgrajeno stojalo za
delovno središče za
ultratanek namizni
računalnik in za lahkega
odjemalca

HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno središče je oblikovano za ultratanke namizne računalnike HP Compaq 6005 Pro ali
8000 Series ali lahke odjemalce HP in večino monitorjev HP LCD s 17- do 24-palčno diagonalo* (43,18 do 60,96 cm) (za
združljivost glejte Hitre specifikacije) z nosilci standarda VESA in omogoča največji izkoristek prostora na mizi, pri tem pa
ne ogroža delovanja ali produktivnosti. * monitorji HP s težo od 3,4 do 4,8 kg (7,5 do 10,5 funta).

3-letna možnost menjave
naslednji delovni dan

HP omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče rešiti na daljavo
Številka izdelka: U4847E

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: LH526AA
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Lahki odjemalci HP t510 Flexible
Opombe k sporočilom
V primerjavi s predhodnim modelom.
Dvojedrno procesiranje je namenjeno izboljšanju delovanja tega sistema. Zaradi širokega izbora aplikacij programske opreme se zmogljivost razlikuje.
Za največjo zmogljivost pomnilnika potrebujete 64-bitni operacijski sistem Windows ali Linux. Pri 32-bitnih operacijskih sistemih Windows in Linux pomnilnik, večji od 3 GB, morda ne bo na voljo v celoti zaradi zahtev
sistemskih virov.
4 Za uporabo sta potrebni brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki nista vključeni. Brezžične funkcije, zmogljivost in podpora se lahko razlikujejo glede na okoljske dejavnike, kot so postavitev, nastavitve in
vdelana programska oprema vaših dostopnih točk. Za podporo vašega brezžičnega okolja se obrnite na dobavitelja brezžične opreme.
5 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.
6 Zlata oznaka EPEAT®, kjer HP registrira komercialne izdelke. Če si želite ogledati stanje registracije v svoji državi, obiščite spletno mesto www.epeat.net.
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Tehnične specifikacije zanikanja
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Razpoložljivost programske opreme je odvisna od konfiguracije in operacijskega sistema lahkega odjemalca.

Več informacij na
www.hp.eu/thinclients
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih
izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške
napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Microsoft in Windows sta blagovni znamki Microsoftove skupine podjetij.
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