Flexibilný tenký klient HP PLUS t610
Flexibilný tenký klient HP t610 PLUS poskytuje zvýšené zabezpečenie, rozsiahle možnosti rozšírenia a
multimediálne zážitky vo virtualizovanom prostredí ako pri práci so stolným počítačom. Flexibilné riešenie
s výrazne vyšším výkonom a rozsiahlymi možnosťami rozšírenia s podporou až 4 monitorov.

Pokročilá technológia, špičkové
nasadenie

Technológia APU od spoločnosti AMD, ktorá kombinuje dvojjadrové
procesory s grafickými kartami AMD HD 6320 a AMD FirePRo 2270,
poskytuje až 4 digitálne výstupy na monitory. Obsahuje podporu
grafiky DirectX 11, pamäť RAM DDR3-1600 s kapacitou až 4 GB,
súpravu čipov AMD A55E, výstupy DVI-I a DisplayPort.
Zlepšite slabé sieťové pripojenie v husto zaľudnenom pracovnom
prostredí s novou funkciou HP Velocity od HP. HP Velocity reaguje na
meniace sa podmienky siete, aby sa udržal čo najvyšší a najkvalitnejší
výkon.

Flexibilná alternatíva počítača

Flexibilný tenký klient HP t610 PLUS je vybavený 6 portami USB: 2
porty USB 3.0, 4 porty USB 2.0 a staršie porty PS/2, ako aj 2 sériové a
1 paralelný port. Používajte štandardné pripojenie Gigabit Ethernet
alebo integrované pripojenie WiFi s dvoma internými anténami (WiFi
závisí od modelu).

Softvérová flexibilita

Vopred nainštalovaná vstavaná funkcia zabezpečenia s čipom HP
TPM, podpora systému BIOS s certifikáciou NIST, voliteľné duálne
interné antény WiFi, zásuvka na lankový zámok a retenčná zásuvka
napájacieho kábla na ochranu pred náhodným vypnutím.

Intuitívna správa siete

Vybavený funkciami HP Velocity a HP Thermal Protection. Eliminuje
sieťový šum pri zachovaní vysokokvalitného výkonu a chráni pred
stratou dát pri prehriatí.

Ekologické vlastnosti

Flexibilný tenký klient HP t610 PLUS je navrhnutý s ohľadom na
životné prostredie vrátane podielu pozákaznícky recyklovaných
plastov bez obsahu BFR/PVC > 20% (s výnimkou PCB), vyhovuje
požiadavkám programu ENERGY STAR®, registrovaný ako EPEAT®
Gold.

Služby a spoľahlivosť spoločnosti HP

Jednoduché nastavenie, spravovanie a údržba. S flexibilným tenkým
klientom HP t610 PLUS si môžete vybrať zo širokej škály služieb HP
Care Pack pre nadštandardnú podporu.

Flexibilný tenký klient HP PLUS t610

Operačný systém

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

Prehľadávač

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

Procesory

Dvojjadrový procesor AMD T56N APU s grafickou kartou Radeon HD 6320 (1,65 GHz, vyrovnávacia pamäť L2 1 MB)

Pamäť

RAM 2 GB pamäte 1600 MHz DDR3 SDRAM 2 GB pamäte 1600 MHz DDR3 SDRAM
ROM 1, 2 alebo 16 GB (podľa operačného systému);

Zvuk

Vnútorný reproduktor so zosilňovačom, mini konektor 3,5 mm, 24-bitové vzorkovanie výstupného stereo signálu, výstup so vzorkovaním až 192 kHz,
mini konektor 3,5 mm pre vstupný signál mikrofónu;24-bitové vzorkovanie vstupného stereo signálu; vstup so vzorkovaním až 192 kHz

I/O a periferálna podpora

2 porty USB 3.0; 4 porty USB 2.0; 1 zvukový vstup; 1 vstup na mikrofón; 1 výstup pre stereoslúchadlá/zvukový výstup; 1 výstup DVI-I (vrátane
adaptéra DVI na VGA); 1 DisplayPort; 1 RJ-45; 2 rozhrania PS/2 (klávesnica a myš); 1 paralelný port; 2 sériové porty; 3 porty DVI-I dostupné len v
konfigurácii s grafickou kartou so 4 výstupmi

Konektivita

10/100/1000 Gigabit

Rozmery (š x h x v)

22 x 6,5 x 25,1 cm

Hmotnosť

2,04 kg

Zhoda s normami energetickej Vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR®. Registrované ako EPEAT® Gold (kde sa vzťahuje/podporuje), stav registrácie v jednotlivých krajinách
efektívnosti
je uvedený na www.epeat.net.
Zdroj

85 W, univerzálna automatická detekcia 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, automatické vypínanie na šetrenie energie, odolnosť voči prepätiu

Záruka

Ochrana službami HP Services vrátane štandardnej záruky 3-3-0. Podmienky a ustanovenia sa líšia v závislosti od krajiny a/alebo pracovného modelu.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s
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Microsoft a Windows sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft.
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Flexibilný tenký klient HP PLUS t610
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Monitor HP LCD montáž s rýchlym
uvoľnením

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA,
kompatibilné ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný
stojan, konzolu alebo namontujte na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.
Číslo produktu: EM870AA

Stojan integr. prac. centra HP pre
ultratenké stolové počítače a počítače
typu tenký klient

Vstavaný stojan pracovného strediska HP je určený pre maximalizáciu využitia obmedzeného priestoru
na pracovnom stole bez obetovania výkonu a produktivity s podporou ultra tenkých stolných počítačov
HP Compaq radu 6005 Pro alebo 8000 alebo tenkých klientov HP a väčšiny LCD monitorov HP s
uhlopriečkou 17 až 24-palcov* (43,18 až 60,96 cm) (pozri informácie o kompatibilite v špecifikáciách) so
štandardnými montážnymi konzolami VESA. * Monitory HP s hmotnosťou 3,4 kg až 4,8 kg (7,5 lbs až 10,5
lbs).
Číslo produktu: LH526AA

Lankový zámok HP

Káblový zámok HP Keyed je navrhnutý na používanie so štandardnými otvormi na zámky, ktoré sú
používané na notebookoch, dokovacích staniciach, stolných počítačoch, plochých zobrazovacích
paneloch, tlačiarňach alebo projektoroch. Chráňte svoj cenný IT hardvér s týmto zámkom, ktorý
pozostáva z 6,00’ (1,83 m) vinylovým, galvanizovaným káblom z leteckej ocele, ktorý sa dá umiestniť
okolo akéhokoľvek bezpečného objektu a potom sa pripája k počítaču alebo zariadeniu, ktoré chcete
zamknúť. Zámok obsahuje uzamykací mechanizmus stláčacieho tlačidla a unikátny kľúč (dodáva sa aj
náhradný kľúč) na odomknutie kábla. Dodáva sa tiež malý remienok so suchým zipsom, ktorý pomáha
spravovať alebo nastavovať dĺžku kábla podľa umiestnenia a používania.
Číslo produktu: BV411AA

Klávesnica HP Smart Card CCID

Zvýšte bezpečnosť, zjednodušte postupy prístupu a znížte náklady spojené s riadením siete
predchádzaním neautorizovanému prístupu do vašich počítačov a sietí pomocou technológie smartcard s
klávesnicou HP Smart Card CCID.
Číslo produktu: BV813AA

Adaptér HP DisplayPort na DVI-D

Konvertuje konektor DisplayPort na stolnom počítači HP Compaq Business Desktop na jednolinkový
DVI-D port. Adaptér má päticový DisplayPort konektor na jednej strane a DVI-D konektor na druhej
strane pre pripojenie monitora pomocou kábla DVI-D.
Číslo produktu: FH973AA

3 roky, výmena na nasledujúci pracovný
deň

HP poskytuje rýchlu výmenu poškodeného hardvéru jeden deň po poškodení v prípade, že nie je možné
vyriešiť problém na diaľku
Číslo produktu: U4847E
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