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HP t510 Esnek İnce İstemci
Akıllı tasarımlı, güçlü performanslı ve basit dağıtımlı, zengin özellikler içeren bir
ince istemci
Sanallaştırma ortamınızı dahili enerji
verimliliği, akıllı bağlantı özellikleri ve
PC benzeri multimedya
gereksinimleriniz için kolay kurulum
kılavuzları sayesinde üstün yükseltme
performansına sahip HP t510 İnce
İstemci ile destekleyin.
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Gelişmiş performans

● HP t510 İnce İstemci, çift çekirdekli işlemciye2 ve DDR3-1066 SDRAM belleğe3 sahiptir – üst düzey kullanıcı deneyimi sağlamak
için üretilmiştir.

Windows tabanlı destek

● Windows Embedded sistemleri ve HP'nin ThinPro Linux dağıtımı dahil çeşitli gömülü işletim sistemi seçenekleriyle geniş bir
uygulama esnekliği deneyimi yaşayın. Yazma filtreleri, yerel uygulamalar, eksiksiz tarayıcı ve terminal öykünmesi özellikleri
sayesinde tümü ince istemci için beklenen güvenlik ve deneyimi destekler.

Rahatça bağlanabilme

● HP t510 6 adet USB 2.0 bağlantı noktası, bir seri bağlantı noktası, paralel bağlantı noktası ve güç kablosu tutturma mandalı içerir.
Kurumsal ortamlarda çalışmaya hazır, tümleşik WiFi4 modelleri ile kablosuz bağlantınızı ağınızın eriştiği her yerde sürdürün.

Ağınız için HP Velocity

● HP Velocity yazılımı ile ağ performansını ve son kullanıcı deneyimini geliştirin.

Tümleşik yönetim

● Önemli verilerinizi güvenli merkezi bir sunucuda depolayın veya Akıllı Kartlar ekleyerek güvenliği artırın. HP Easy Tools,
kullanıcıların Microsoft, Citrix ve VMware uygulamalarını kurmasına yardımcı olur. Varlıkları uzaktan görüntülemenize ve
değiştirmenize olanak sağlayan kurumsal düzeyde ince bir istemci yönetim yazılımı olan HP Device manager'ı kullanın.

Ekonomik özellikler

● HP t510 Esnek Serisi İnce İstemciler çevre göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır: düşük halojenli malzemeler, Tüketim
Sonrası Geri Dönüştürülmüş Plastikler > %20 (PCB hariç), ENERGY STAR® onaylı, EPEAT® Gold kayıtlı.

HP hizmet ve güvenirliği

● Kolay kurulum, kolay yönetilebilirlik ve şimdi kolay bakım. HP t510 İnce İstemciler ile standartların ötesinde destek sunan bir dizi
HP Care Pack Hizmetleri arasından seçim yapabilirsiniz.
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HP t510 Esnek İnce İstemci Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows Embedded Standard 7E
Windows Embedded Standard 2009
HP ThinPro
HP Akıllı Sıfır Teknolojisi
Windows Embedded CE 6.0

Tarayıcı

Microsoft Internet Explorer 9 (Windows Embedded Standard 7 içeren modeller için); Microsoft Internet Explorer 8 (Windows Embedded Standard 2009
içeren modeller için); Microsoft Internet Explorer 6 (Windows Embedded CE 6.0 içeren modeller için); Firefox (HP ThinPro ve HP Smart Zero Teknolojisi içeren
modeller için)

Kullanılabilir İşlemciler

VIA Eden X2 U4200 (1 GHz, 2 çekirdekli)

Azami Bellek

En fazla 4 GB DDR3-1066 SDRAM
ROM 1, 2 veya 8 GB (işletim sistemine göre değişir); Flash

Kullanılabilir Grafik İşlemciler VIA ChromotionHD 2.0 tümleşik grafik
Ses

Çıkış: dahili amfili hoparlör; 1/8 inç mini jak; 24 bit stereo;192 kHz örnek hızı. Giriş: 1/8 inç mikrofon mini jakı; 20 bit stereo; 96 kHz örnek hızı

İletişim

Broadcom Dragon BCM943228 802,11 a/b/g/n (seçkin modeller)
Gigabit Ethernet (RJ-45); LAN üzerinden açma (WOL); PXE; DNS ve DHCP ile TCP/IP;

Protokoller

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); RDP özellikli VMware Horizon View; PCoIP özellikli VMware Horizon View
(Protokoller, yüklü işletim sistemine bağlıdır)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

6 USB 2.0; 1 seri; 1 paralel; 2 adet PS/2; 1 RJ-45; 1 DVI-I; 1 DVI-D; 1 DVI-I (DVI - VGA adaptörü dahil)
(6 adet USB 2.0'ın 2 adedi güvenli bölmede yer alır)

Boyutlar

5,84 x 21,59 x 21,97 cm
(Ayaklı)

Ağırlık

1,49 kg'dan başlayan ağırlık
(Ayaklı)

Güç

65 W, dünya çapında otomatik algılamalı, 100-240 VAC, 50-60 Hz enerji tasarrufu sağlayan otomatik güç kapama, akım değişimlerine karşı dayanıklı

Çevre koruma

Düşük halojen

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı yapılandırmalar mevcuttur

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Akıllı Kart CCID Klavye

Erişim işlemlerini kolaylaştıran ve ağlarınıza bilgisayarınızdan izinsiz erişimi önleyen tümleşik akıllı kart okuyucusu içeren
HP USB SmartCard CCID Klavye ile veri girişi düzeyinde ek bir güvenlik katmanı elde edin.

Ürün numarası: BV813AA

HP Anahtarlı Kablo Kilidi

HP Anahtarlı Kablo Kilidi, dizüstü bilgisayarlarda, yerleştirme istasyonlarında, masaüstü bilgisayarlarda, düz panel
ekranlarda, yazıcılarda veya projektörlerde bulunan türden endüstri standardı kilit yuvalarıyla kullanılacak şekilde
tasarlanmıştır. 6,00 fit (1,83 m) uzunluğunda vinil kaplamalı, havacılık endüstrisi kalite standartlarındaki galvanize çelik
kabloyu herhangi bir sabit nesnenin çevresine dolayıp, kilitlemek istediğiniz bilgisayara veya başka bir aygıta takarak
değerli elektronik donanımınızı hırsızlığa karşı koruyabilirsiniz. Bu kilitte, düğmeye basılarak çalışan bir kilitleme
mekanizması ve kablo kilidini açmak için kullanılan benzersiz bir anahtar (yedek anahtar da mevcuttur) bulunur. Ayrıca,
kabloyu yerleştirip kullanırken kabloyu toparlamanıza ve kablo uzunluğunu ayarlamanıza yardımcı olmak için küçük bir
Velcro kayış da ürüne dahil edilmiştir.

Ürün numarası: BV411AA
HP LCD Monitör Hızlı Takılıp
Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve
kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma
alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

Ultra İnce Masaüstü
Bilgisayar ve İnce İstemci için
HP Entegre İş Merkezi Standı

HP Tümleşik İş Merkezi Standı; HP Compaq 6005 Pro, 8000 Serisi HP Ultra İnce Masaüstü Bilgisayar veya HP İnce İstemci
ve VESA standart bağlantı parçalı çoğu HP 17 - 24-inç* (43,18 - 60,96 cm) diyagonal LCD monitörler (lütfen uyumluluk
için Hızlı Teknik Özellikler belgesine bakın) için performans veya üretkenlikten ödün vermeden sınırlı masa alanının en
verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olacak biçimde tasarlanmıştır. * Ağırlığı 3,4 - 4,8 kg (7,5 - 10,5 lb) olan HP
monitörler.

Ürün numarası: LH526AA

3 yıllık bir sonraki iş günü
değiştirme garantisi

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

HP, sorunun uzaktan çözülememesi durumunda, arızalanan donanımınızı arızadan sonraki gün hızlı bir şekilde değiştirir
Ürün numarası: U4847E
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Mesaj Altbilgileri
Kendinden önceki ürünle karşılaştırılmıştır.
Çift çekirdekli bilgi işlem teknolojisi bu sistemin performansını yükseltmek için tasarlanmıştır. Performans, mevcut olan çeşitli yazılım uygulamalarına göre değişiklik gösterir.
Maksimum bellek kapasiteleri, Windows 64 bit işletim sistemleri veya Linux varsayılarak hesaplanmıştır. Windows ve Linux 32 bit işletim sistemlerinde, 3 GB'ın üstündeki bellek miktarı sistem kaynak gereksinimleri
nedeniyle tamamen kullanılamayabilir.
4 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gereklidir, ancak ürüne dahil değildir. Kablosuz özellikleri, performansı ve desteği konum,ayarlar ve erişim noktalarınızın ürün yazılımı gibi çevresel değişkenlere göre farklılık
gösterebilir. Kablosuz ortamınız için destek konusunda kablosuz hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.
5 Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.
6 HP'nin ticari monitör ürünlerini tescil ettirdiği EPEAT® Gold. Ülkenizdeki tescil durumu için www.epeat.net adresine bakın.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
1

Yazılım kullanılabilirliği ince istemci yapılandırmasına ve işletim sistemine göre değişiklik gösterir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/thinclients
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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