HP t610 PLUS fleksibel tynd klient
HP t610 PLUS fleksibel tynd klient giver øget sikkerhed. store udvidelsesmuligheder og en pc-lignende
multimedieoplevelse til virtualiserede stationære pc'er. En fleksibel løsning med en kraftig forøgelse af
ydelse og store muligheder for udvidelse med understøttelse af op til fire skærme.

Avanceret teknologi, implementering i
topklassen

AMD's APU-teknologi kombinerer dual core-processorer med AMD HD
6320- og AMD FirePRo 2270-grafikkort, som giver op til 4 digitale
skærmudgange. Understøtter DirectX 11-grafikteknologi,
DDR3-1600 RAM med op til 4 GB hukommelse, AMD A55E-chipsæt,
DVI-I- og DisplayPort-udgange.
Reducer dårlig netværksforbindelse i tæt befolkede arbejdsmiljøer
med HP hastighed, en ny HP-funktion. I takt med, at
netværksforholdene ændrer sig, reagerer HP Velocity for at
opretholde den bedste ydelse.

Et fleksibelt pc-alternativ

HP t610 PLUS fleksibel tynd klient har 6 USB-porte: 2 USB 3.0-porte,
4 USB 2.0-porte og porte af den ældre PS/2-type, samt 2 serielle
porte og 1 parallel port. Brug standard Gigabit Ethernet eller den
indbyggede WiFi-løsning med dobbelt intern antenne (WiFi afhænger
af modellen).

Softwarefleksibilitet

Systemet leveres med HPs indbyggede TPM Chip-sikkerhedsfunktion,
NIST-certificeret BIOS-understøttelse, valgfri dobbelt intern
WiFi-antenne, kabellåsestik og holder til lysnetledning for at
forhindre, at strømmen afbrydes ved et uheld.

Intuitiv netværksadministration

Anvender HP Velocity og HP Thermal Protection. Fjerner
netværksstøj, opretholder ydelse i høj kvalitet og beskytter mod
datatab forårsaget af overophedning.

Miljøvenlige egenskaber

HP t610 PLUS fleksibel tynd klient er bygget med respekt for miljøet.
Den er fri for BFR/PVC, og består af mere end 20 % genbrugsplast
(med undtagelse af PCB), og er ENERGY STAR®-mærket og EPEAT®
Gold-registreret.

Service og pålidelighed fra HP

Nemt at konfigurere, administrere og vedligeholde. Med HP t610
PLUS fleksibel tynd klient kan du vælge mellem en række HP Care
Pack-services, der giver support ud over standardsupporten.

HP t610 PLUS fleksibel tynd klient

Operativsystem

Windows® Embedded Standard 7E
Windows® Embedded Standard 7P
Windows® Embedded Standard 2009
HP ThinPro
HP Smart Zero-teknologi

Browser

Microsoft Internet Explorer 8 (for modeller med Windows Embedded Standard 7E eller Windows Embedded Standard 2009), Microsoft Internet
Explorer 9 (for modeller med Windows Embedded Standard 7P), Firefox (for modeller med HP ThinPro)

Processorer

AMD Dual-Core T56N APU med Radeon HD 6320-grafik (1,65 GHz, 1 MB L2 cache)

RAM

Hukommelse 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
ROM 1, 2, 4 eller 16 GB (afhænger af operativsystemet);

Lyd

Intern forstærket højttaler, 1/8"-mini-jackstik, fuld 24-bit stereo, op til 192 kHz samplinghastighed for udgangssignaler, 1/8"-mini-jackstik til
mikrofon, 24-bit stereo, op til 192 kHz samplinghastighed for indgangssignaler

I/O- og periferiunderstøttelse 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 lydindgang; 1 mikrofonstik; 1 stereohovedtelefon/udgang; 1 DVI-I (DVI-til-VGA adapter medfølger); 1 DisplayPort; 1 RJ-45; 2
PS/2 (tastatur og mus); 1 parallel; 2 seriel; 3 DVI-I er kun tilgængeligt i konfigurationer med Quad Head-grafikkort
Tilslutning

10/100/1000 Gigabit

Mål (B x D x H)

22 x 6,5 x 25,1 cm

Vægt

2,04 kg

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-mærket. EPEAT® Gold-registreret hvor det er tilgængeligt/understøttet. Se registreringsstatus opdelt efter land på www.epeat.net.

Strøm

85W, automatisk spændingsindstilling 100-240 VAC, 50-60 Hz automatisk strømbesparelse, strømstødstolerant strømforsyning

Garanti

Omfattet af HP Services, herunder 3-3-0 standardgaranti. Vilkår og betingelser varierer afhængigt af land/område og til Business-model.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for
HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri
udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Få mere at vide på www.hp.eu/thinclients
Athlon og Sempron er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende AMD Corporation i USA og/eller andre lande. Microsoft og
Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder.
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HP t610 PLUS fleksibel tynd klient
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP lynudløserfod til LCD-skærm

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible
HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller
vægophæng, så du kan udnytte pladsen optimalt.
Produktnummer: EM870AA

HP stativ til integreret driftscenter til
ultraslank desktop og tynd klient

HP's stativ til integreret driftscenter er designet på en sådan måde, at du får mest muligt ud af
bordpladsen uden at gå på kompromis med ydelse eller produktivitet, idet det kan rumme en HP
Compaq 6005 Pro, en HP ultraslankt desktop pc i 8000-serien eller en HP tynd klient samt de fleste HP
17 til 24"* (43,18 til 60,96 cm) (diagonalt) LCD-skærme (se nedenstående kompatibilitetsliste) med
VESA-standardmonteringskonsoller. * HP-skærme, der vejer fra 3,4 kg til 4,8 kg.
Produktnummer: LH526AA

HP kabellås med nøgle

HP-kabellåsen med nøgle er beregnet til standard låseslots som dem, der findes på bærbare,
dockingstationer, stationære pc'er, fladskærme, printere eller projektorer. Beskyt din værdifulde
it-hardware med denne lås, som består af 1,83 m vinylbelagt, galvaniseret stålkabel (det samme stål,
som bruges i fly), der føres rundt om en stationær genstand og herefter sluttes til den computer eller
enhed, der skal låses fast. Låsen har en trykknapmekanisme og en unik nøgle (ekstranøgle medfølger)
til åbning af kablet. Der følger endvidere en lille Velcro-strop med, så kablets længde kan justeres.
Produktnummer: BV411AA

HP Smart Card CCID-tastatur

Få mere sikkerhed, enklere adgangsprocedurer og lavere omkostninger i forbindelse med administration
af netværk vha. smart card-teknologi med HP Smart Card CCID-tastatur, der forhindrer uautoriseret
adgang til dine computere og netværk.
Produktnummer: BV813AA

HP DisplayPort til DVI-D-adapter

Konverterer DisplayPort-konnektor til en HP Compaq Business desktop computer til en single link DVI-D
port. Adapteren har en DisplayPort-konnektor med holder i den ene ende og en DVI-D konnektor i den
anden til tilslutning af et DVI-D skærmkabel.
Produktnummer: FH973AA

3 år med ombytning næste hverdag

HP sørger for hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed dagen efter den går ned, hvis ikke
problemet kan løses centralt.
Produktnummer: U4847E
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