HP t610 PLUS fleksibel tynnklient
HP t610 PLUS fleksibel tynnklient sørger for ekstra sikkerhet, omfattende utvidelsesmuligheter og en
PC-lik multimedieopplevelse for virtualiserte skrivebord. En fleksibel løsning med en kraftig økning i ytelse
og omfattende utvidbarhet med støtte for opptil fire skjermer.

Avansert teknologi, ledende på
utplassering

AMDs APU-teknologi som kombinerer to kjerneprosessorer med AMD
HD 6320- og AMD FirePRo 2270-grafikk for å få opptil 4 digitale
skjermutganger. Har støtte for DirectX 11-grafikk, DDR3-1600 RAM
med opptil 4 GB kapasitet, AMD A55E-brikkesett, DVI-I- og
DisplayPort-utganger.
Reduser dårlig nettverkstilkobling i travle arbeidsmiljøer med HP
Velocity, en ny HP-funksjon. Når nettverksforholdene endrer seg, vil
HP Velocity reagere for å opprettholde høyest mulig ytelse.

Et fleksibelt PC-alternativ

HP t610 PLUS fleksibel tynnklient har 6 USB-porter: 2 USB 3.0-porter,
4 USB 2.0-porter og eldre PS/2-porter i tillegg til 2 serielle og 1
parallell port. Bruk standard Gigabit Ethernet eller det innebygde
WiFi-alternativet med to interne antenner (WiFi avhenger av modell).

Programvarefleksibilitet

Forhåndslastet med HPs innebygde TPM-sikkerhetsfunksjon,
NIST-sertifisert BIOS-støtte, to interne WiFi-antenner (valgfritt),
feste for kabellås og et strømledningsfeste for å hindre avslåing i
vanvare.

Intuitiv nettverksadministrasjon

Innbefatter HPs hastighets- og termiske beskyttelse. Eliminer
nettverksstøy samtidig som kvalitetsytelse opprettholdes, og
beskytt deg mot datatap som skyldes overoppheting.

Miljøhovedpunkter

HP t610 PLUS fleksibel tynnklient er bygd med tanke på miljøet,
inkludert BFR/PVC-fri og resirkulert plast > 20 % (uten PCB), ENERGY
STAR®-kvalifisert, EPEAT® Gold-registrert.

HPs service og pålitelighet

Enkelt oppsett, enkel administrasjon og enkelt vedlikehold. Med HP
t610 PLUS fleksibel tynnklient kan du velge blant et utvalg av HP Care
Pack-tjenester for støtte ut over det som er standard.

HP t610 PLUS fleksibel tynnklient

Operativsystem

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

Nettleser

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)

Prosessorer

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

Minne

RAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
ROM 1, 2, 4 eller 16 GB (avhengig av operativsystemet);

Lyd

Intern forsterket høyttaler, 1/8 tommes minikontakt, full 24-bits stereo, opptil 192 kHz samplingsfrekvens ut, 1/8 tommes
minimikrofonkontakt;24-bits stereo;opptil 192 kHz samplingsfrekvens inn

I/O- og periferstøtte

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 lydinngang; 1 mikrofoninngang; 1 stereoutgang for hodetelefoner/linje; 1 DVI-I (DVI-til-VGA-adapter inkludert); 1 DisplayPort; 1
RJ-45; 2 PS/2 (tastatur og mus); 1 parallell; 2 seriell; 3 DVI-I bare tilgjengelig i konfigurasjoner med fireskjerms grafikk

Tilkobling

10/100/1000 Gigabit

Fysiske mål (B x D x H)

22 x 6,5 x 25,1 cm

Vekt

2,04 kg

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifisert. EPEAT® Gold-registrert der det er aktuelt/støttes, se www.epeat.net for registreringsstatus i det enkelte land.

Strøm

85 W verdensdekkende 100-240 V vs, 50-60 Hz strømforsyning med strømsparende automatisk avslåing, spenningstoleranse

Garanti

Beskyttet av HP Services, inkludert en 3-3-0 standardgaranti. Betingelser og vilkår varierer for ulike land og/eller modeller.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for
HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser. Lær mer på www.hp.eu/thinclients
Athlon og Sempron er registrerte varemerker eller varemerker for AMD Corporation i USA og/eller andre land. Microsoft og Windows er
varemerker for Microsoft-konsernet.
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HP t610 PLUS fleksibel tynnklient
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP LCD-skjerm med
hurtigutløsingsmontering

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible
HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et
veggfeste, og få mest mulig ut av arbeidsplassen.
Produktnummer: EM870AA

HP integrert arbeidssenterstativ for
ekstra tynn stasjonær PC og tynn
klient

Det integrerte arbeidssenterstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset
bordplass uten at det går på bekostning av ytelse eller produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq
6005 Pro eller en supertynn stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste LCD-skjermer
fra HP på 17 til 24 tommer* (43,18 til 60,96 cm diagonalt, se under kompatibilitet i
hurtigspesifikasjonene) med VESA-standardmonteringsbraketter. * HP-skjermer som veier 3,4 til 4,8 kg
(7,5 til 10,5 pund).
Produktnummer: LH526AA

HP nøklet kabellås

HPs kabellås med nøkkel er konstruert for bruk i industristandard låsespor av den typen som finnes på
bærebare og stasjonære PCer, forankringsstasjoner, flatskjermer, skrivere og projektorer. Sikre verdifullt
IT-utstyr med denne låsen som består av en 1,83 m lang vinylbelagt, galvanisert stålkabel av flykvalitet
som kan legges rundt et hvilket som helst fast objekt og festes til datamaskinen eller enheten du vil
beskytte. Låsen har en låsemekanisme med trykknapp og en unik nøkkel (og en reservenøkkel) til å låse
opp kabelen. En liten borrelåsstropp er også inkludert som en hjelp til å ordne eller justere lengden på
kabelen når den tas i bruk.
Produktnummer: BV411AA

HP Smart Card CCID-tastatur

Øk sikkerheten, forenkle tilgangsprosedyrer og reduser kostnadene som er knyttet til
nettverksadministrasjon ved å hindre uautorisert tilgang til datamaskinene og nettverkene ved å bruke
smartkortteknologi med HP Smart Card CCID-tastatur.
Produktnummer: BV813AA

HP DisplayPort til DVI-D-adapter

Konverterer DisplayPort-kontakten på en HP Compaq Business bærbar datamaskin til en DVI-D Single
Link-port. Adapteren har en DisplayPort-kontakt med festemekanisme på den ene enden og en
DVI-D-kontakt på den andre for tilkoblig til en DVI-D-skjermkabel.
Produktnummer: FH973AA

3 års utskifting neste virkedag

HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår, hvis
problemet ikke kan løses eksternt.
Produktnummer: U4847E
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