Flexibilní tenký klient HP t610 PLUS
Flexibilní tenký klient HP t610 PLUS přináší zvýšenou bezpečnost, bohaté možnosti rozšíření a
multimediální funkce podobné klasickým stolním počítačům. Flexibilní řešení přinášející znatelný nárůst
výkonu a široké možnosti rozšíření s podporou připojení až čtyř monitorů.

Pokročilá technologie, špičkové nasazení

Technologie jednotek APU AMD kombinuje dvoujádrové procesory s
grafickými kartami AMD HD 6320 a AMD FirePRo 2270, a poskytuje
tak až 4 digitální výstupy pro monitory. Vyznačuje se podporou
grafiky DirectX 11, pamětí RAM DDR3-1600 až 4 GB, čipovou sadou
AMD A55E a výstupy DVI-I a DisplayPort.
Díky nové funkci HP Velocity se již nemusíte obávat horších možností
připojení k síti v hustě obsazených pracovních prostředích. Funkce HP
Velocity reaguje na změny stavu síťového připojení, aby zajišťovala
nejvyšší výkon.

Flexibilní alternativa k PC

Flexibilní tenký klient HP t610 PLUS je vybaven 6 porty USB: 2 porty
USB 3.0, 4 porty USB 2.0, porty PS/2 pro starší zařízení a 2 sériovými
a 1 paralelním portem. Standardní port gigabitového ethernetu nebo
volitelná vestavěná duální interní anténa WiFi (funkce WiFi závisí na
modelu).

Softwarová flexibilita

Je vybaven vestavěným bezpečnostním čipem TPM HP, podporou
systému BIOS s certifikací NIST, volitelnými dvěma interními anténami
WiFi, zásuvkou pro kabelový zámek a pojistkou napájecího kabelu
proti nechtěnému vypnutí.

Intuitivní síťová správa

Je vybaven technologiemi HP Velocity a HP Thermal Protection.
Odstraňují rušení v síti při zachování vysokého výkonu a chrání před
ztrátou dat v důsledku přehřátí.

Úsporné vlastnosti

Flexibilní tenký klient HP t610 PLUS byl navržen s ohledem na životní
prostředí, obsahuje plasty bez bromovaných zpomalovačů hoření a
PVC, z více než 20% obsahem recyklovaných plastů (netýká se
plošných spojů), splňuje podmínky programu ENERGY STAR® a má
registraci EPEAT® Gold.

Služby a spolehlivost produktů HP

Snadná konfigurace, správa i údržba. S flexibilním tenkým klientem
HP t610 PLUS máte na výběr z řady služeb HP Care Pack, které vám
poskytnou nadstandardní podporu.

Flexibilní tenký klient HP t610 PLUS

Operační systém

Windows® Embedded Standard 7E
Windows® Embedded Standard 7P
Windows® Embedded Standard 2009
HP ThinPro
Technologie HP Smart Zero Technology

Prohlížeč

Microsoft Internet Explorer 8 (pro modely s Windows Embedded Standard 7E nebo Windows Embedded Standard 2009);Microsoft Internet Explorer 9
(pro modely s Windows Embedded Standard 7P);Firefox (pro modely s HP ThinPro)

Procesory

Dvoujádrová jednotka APU AMD T56N s grafickým adaptérem Radeon HD 6320 (1,65 GHz, mezipaměť 1 MB L2)

Paměť

Paměť RAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Paměť ROM 1, 2, 4 nebo 16 GB (podle operačního systému);

Zvuk

Interní reproduktor, konektor minijack 1/8'', úplné 24bitové stereo, výstupní vzorkovací frekvence až 192 kHz, konektor minijack 1/8'' pro
mikrofon;24bitové stereo;vstupní vzorkovací frekvence až 192 kHz

Podpora vstupně-výstupních
a periferních zařízení

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 zvukový vstup; 1 vstup pro mikrofon; 1 stereo sluchátkový/linkový výstup; 1 port DVI-I (součástí dodávky je adaptér DVI-VGA);
1 DisplayPort; 1 RJ-45; 2 PS/2 (klávesnice a myš); 1 paralelní; 2 sériové; 3 DVI-I dostupné pouze u konfigurací s možností připojení čtyř zobrazovacích
zařízení

Možnosti připojení

10/100/1000 megabit

Rozměry (šířka × hloubka ×
výška)

22 x 6,5 x 25,1 cm

Hmotnost

2,04 kg

Kompatibilita s požadavky na Vyhovuje normě ENERGY STAR®. Registrace EPEAT® Gold tam, kde je relevantní či podporovaná, stav registrace v jednotlivých zamích najdete na
energetickou efektivnost
stránkách www.epeat.net.
Napájení

85 W, celosvětová automatická detekce 100–240 V stř., 50–60 Hz, automatické vypnutí pro úsporu energie, odolný proti přepětí

Záruka

Podléhá záruce služeb HP Services, včetně standardní záruky (3-3-0). Podmínky záruky se mohou lišit podle jednotlivých zemí a pracovních modelů.
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Flexibilní tenký klient HP t610 PLUS
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Rychloupínací držák HP pro displeje LCD

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní
displeje HP a jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku
či nástěnnému závěsu, a maximálně tak využít prostor.
Produktové číslo: EM870AA

Integrovaný stojan pracovního centra
HP pro ultratenký stolní počítač
a tenkého klienta

Stojan pro integrované pracovní centrum HP byl navržen s cílem maximalizovat využití omezeného místa
na stole bez nutnosti snížit výkonnost a produktivity. Stojan lze použít pro ultratenké počítače HP
Compaq řady 6005 a počítače HP řady 8000, tenké klienty HP a většinu displejů LCD HP s úhlopříčkou
43,18 až 60,96 cm* (17 až 24"), které jsou vybaveny standardními montážními konzolami VESA, (viz
seznam kompatibilních zařízení ve specifikacích produktu). *Displeje HP vážící 3,4 kg až 4,8 kg.
Produktové číslo: LH526AA

Lankový zámek HP Keyed

Lankový zámek HP Keyed je určen pro použití se standardním slotem zámku, kterým jsou vybaveny
notebooky, dokovací stanice, stolní počítače, monitory, tiskárny či projektory. Obtočte tento zámek
s 1,83 m dlouhým galvanizovaným ocelovým kabelem s vinylovým povrchem kolem nějakého
zabezpečeného objektu a poté jej připojte k počítači nebo zařízení, které chcete chránit. Zámek je
vybaven mechanizmem uzamčení stisknutím jediného tlačítka a jedinečným klíčem (včetně klíče
náhradního) pro odemčení kabelu. Délku kabelu je možné nastavit podle potřeby možné pomocí
připojeného suchého zipu.
Produktové číslo: BV411AA

Klávesnice HP CCID s podporou
čipových karet

Technologie čipových karet a klávesnice HP CCID se zabezpečením čipovou kartou umožní zvýšit
zabezpečení, zjednodušit přístup k postupům a snížit náklady spojené se správou sítí tím, že zabráníte
neoprávněnému přístupu do počítačů a sítí.
Produktové číslo: BV813AA

Adaptér HP DisplayPort do DVI-D

Převádí výstup z konektoru DisplayPort v kancelářském stolním počítači HP Compaq na port Single Link
DVI-D. Adaptér disponuje konektorem DisplayPort se západkou na jednom konci a konektorem DVI-D na
druhém konci pro připojení kabelu monitoru DVI-D.
Produktové číslo: FH973AA

Tříletá záruka s výměnou následující
pracovní den

V případě, že problém nelze vyřešit na dálku, společnost HP zaručuje rychlou výměnu vadného hardwaru
následující den po poruše.
Produktové číslo: U4847E
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