Prilagodljivi lahki odjemalec HP PLUS t610
Prilagodljivi lahki odjemalec HP t610 PLUS omogoča dodatno varnost in široke možnosti razširitve, hkrati
pa boste doživeli enako večpredstavnost za virtualizirana namizja kot pri računalniku. Prilagodljiva rešitev z
močno izboljšanim delovanjem in z izjemnimi možnostmi razširitve na štiri zaslone.

Napredna tehnologija, vrhunsko uvajanje Intuitivno upravljanje omrežja
AMD-jeva tehnologija APU, ki združuje dvojedrne procesorje z
grafičnima karticama AMD HD 6320 in AMD FirePRo 2270 za do 4
izhode za digitalne zaslone. Ima grafično podporo za DirectX 11,
DDR3-1600 RAM-a z zmogljivostjo do 4 GB, nabor vezij AMD A55E,
izhoda DVI-I in DisplayPort.
Z novo funkcijo HP Velocity lahko občutno vplivate na slabo omrežno
povezljivost v delovno zelo obremenjenih okoljih. Če se razmere v
omrežju spremenijo, funkcija HP Velocity temu primerno vzdržuje
največjo možno kakovost delovanja.

Prilagodljiva alternativa osebnim
računalnikom

Prilagodljivi lahki odjemalec HP t610 PLUS ima 6 vrat USB: 2 vrat USB
3.0, 4 vrata USB 2.0 in vrata PS/2, prav tako pa tudi 2 zaporedni in 1
vzporedna vrata. Uporabite standardno možnost Gigabit Ethernet ali
vgrajeno možnost WiFi (WiFi je odvisen od modela) z dvema
notranjima antenama.

Prilagodljivost programske opreme

Prednaložena HP-jeva vgrajena varnostna funkcija TPM Chip, BIOS
podpora, potrjena s strani NIST, dve neobvezni notranji WiFi anteni,
reža ključavnice za kable, ki preprečuje nenamerno prekinitev
napajanja.

S HP zaščito hitrosti in HP toplotno zaščito. Odpravite motnje
omrežja, hkrati pa vzdržujte visokokakovostno delovanje in se
zavarujte pred izgubo podatkov, ki jo povzroča pregrevanje.

Okolju prijazne lastnosti

Prilagodljivi lahki odjemalec HP t610 PLUS smo zasnovali z mislijo na
okolje, zato vsebuje > 20 % reciklirane plastike (z izjemo PCB-jev) in
plastike brez delcev BFR/PVC, je v skladu s standardom ENERGY
STAR® in ima EPEAT® Gold potrdilo.

HP storitve in zanesljivost

Hitra nastavitev, preprosto upravljanje in enostavno vzdrževanje. Ob
nakupu prilagodljivega lahkega odjemalca HP t610 PLUS lahko
izbirate med vrsto storitev HP Care Pack Services, ki ponujajo
dodatno podporo.

Prilagodljivi lahki odjemalec HP PLUS t610

Operacijski sistem

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

Brskalnik

Microsoft Internet Explorer 8 (za modele z Windows Embedded Standard 7E ali Windows Embedded Standard 2009); Microsoft Internet Explorer 9 (za
modele z Windows Embedded Standard 7P); Firefox (za modele s HP ThinPro)

Procesorji

AMD Dual-Core T56N APU z grafično kartico Radeon HD 6320 (1,65 GHz, 1 MB predpomnilnika L2)

Pomnilnik

RAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM 2 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
ROM 1, 2 4 ali 16 GB (odvisno od operacijskega sistema);

Zvočna kartica

Notranji ojačan zvočnik, 1/8 palčni mini priključek, polni 24-bitni stereo, izhod s hitrostjo vzorčenja do 192 kHz, mikrofon z 1/8 palčnim mini
priključkom; 24-bitni stereo; vhod s hitrostjo vzorčenja do 192 kHz

Podpora za V/I enote in
dodatno opremo

2 vrata USB 3.0, 4 vrata USB 2.0, 1 vhod za zvok; 1 vhod za mikrofon; 1 stereo izhod za slušalke/zvok; 1 DVI-I (vmesnik DVI-na-VGA priložen); 1 vrata
DisplayPort; 1 RJ-45; 2 PS/2 (tipkovnica in miška); 1 vzporedna vrata; 2 zaporedna vrata;; 3 DVI-I na voljo le z grafičnimi konfiguracijami za štirikratni
razdelilnik

Povezovanje

10/100/1000 Gigabit

Velikost (Š x G x V)

22 x 6,5 x 25,1 cm

Teža

2,04 kg

Ustreznost za električno
učinkovitost

V skladu s standardom ENERGY STAR®. Ima EPEAT® Gold potrdilo v državah, kjer je to veljavno/podprto; za registracijski status držav obiščite spletno
stran www.epeat.net.

Napajanje

Samozaznavanje po vsem svetu 85 W, 100–240 V AC, 50–60 Hz samodejna zaustavitev za varčevanje energije, nedovzetnost za nihanja napetosti

Garancija

Zaščiteno s HP-jevimi storitvami, vključno s standardno garancijo 3-3-0. Garancijski pogoji se lahko razlikujejo glede na državo in/ali poslovni model.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Mehanizem za zaslon LCD Quick
Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi
s ploskimi monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo,
nosilec ali vgradite na steno in dobro izkoristite delovni prostor.
Številka izdelka: EM870AA

HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno
središče za ultratanek namizni
računalnik in za lahkega odjemalca

HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno središče je oblikovano za ultratanke namizne računalnike HP
Compaq 6005 Pro ali 8000 Series ali lahke odjemalce HP in večino monitorjev HP LCD s 17- do 24-palčno
diagonalo* (43,18 do 60,96 cm) (za združljivost glejte Hitre specifikacije) z nosilci standarda VESA in
omogoča največji izkoristek prostora na mizi, pri tem pa ne ogroža delovanja ali produktivnosti. *
monitorji HP s težo od 3,4 do 4,8 kg (7,5 do 10,5 funta).
Številka izdelka: LH526AA

Ključavnica HP Keyed Cable

Ključavnica za kabel na ključ HP je oblikovana za uporabo z režami, ki so izdelane v skladu z
industrijskimi standardi, na primer režami v prenosnem računalniku, združitveni postaji, namiznem
računalniku, ploskem zaslonu, tiskalniku ali projektorju. Zaklenite dragoceno strojno opremo s
ključavnico, ki je sestavljena iz 1,83 m (6 palcev) pocinkanega jeklenega kabla, prevlečenega z vinilom, ki
se ovije okoli katerega koli zavarovanega predmeta in se nato pritrdi na računalnik ali napravo, ki jo želite
zakleniti. Ključavnico odklenete z mehanizmom zaklepanja s pritiskom na gumb in enoličnim ključem
(priložen je tudi rezervni ključ), s katerim lahko odklenete kabel. Priložen je tudi majhen trak Velcro, s
katerim lahko prilagodite dolžino kabla.
Številka izdelka: BV411AA

Tipkovnica HP Smart Card CCID

Izboljšajte svojo varnost, poenostavite postopke dostopa in znižajte stroške upravljanja omrežij tako,
da s tipkovnico HP Smart Card CCID prek tehnologije pametne kartice preprečite nepooblaščen dostop do
svojih računalnikov in omrežij.
Številka izdelka: BV813AA

Pretvornik HP DisplayPort v DVI-D

Pretvori priključek DisplayPort poslovnega računalnika HP Compaq v vrata DVI-D z enojno povezavo. Na
enem koncu vmesnika je priključek DisplayPort z zapahom, na drugem pa priključek DVI-D za povezavo s
kablom monitorja DVI-D.
Številka izdelka: FH973AA

3-letna možnost menjave naslednji
delovni dan

HP omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče rešiti
na daljavo
Številka izdelka: U4847E
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