Specifikace

Všestranný nulový klient HP t410 Smart
Inteligentní nulový klient ve všestranném řešení typu All-in-One
Jediný všestranný nulový klient Smart
od společnosti HP, kterému stačí
k napájení a připojení k síti pouhý
jeden kabel a který dodává stejný
výkon jako stolní počítač. Zjednodušte
svůj stolní počítač bez kompromisů se
správou nulového klienta.

Všestranné provedení

● Vytvořte výkonné prostředí virtualizace klientů s jednoduchým a všestranným řešením, které kombinuje zabezpečení tenkého
klienta a správu pro vysoký výkon jako u stolního počítače.
● Součástí inovativního designu je 18,5" LED monitor zabírající minimum prostoru.

Technologie Power-over-Ethernet

● Vyzkoušejte našeho všestranného a inteligentního nulového klienta s nejnižšími požadavky na napájení. Byl navržen pro napájení
přes rozhraní Power-over-Ethernet typu 1 s výkonem obálky 13 W při svítivosti displeje 200 nitů při napájení přes rozhraní PoE.1
● K uvedení do provozu stačí jeden kabel. Stačí jen připojit kabel Power-over-Ethernet a vše je hotovo. Není třeba připojovat žádný
napájecí kabel.

Výkon, jaký očekáváte od stolního počítače

● Obsahuje vysoce výkonný procesor Texas Instruments TMS320DM8148 ARM○R CortexTM, paměť 1 GB DDR3 SDRAM a paměť
2 GB eMMC Flash.
● Podporuje implementace od společností Microsoft®, Citrix a VMware VDI v jednom „zařízení“.
● Ve výbavě najdete akceleraci DSP pro rozšíření RemoteFX a ARM® Neon pro Citrix SoC k zajištění flexibilnější použitelnosti.

Technologie nulového klienta HP Smart

● Zvyšte výkon sítě a využitelnost na straně koncových uživatelů pomocí softwaru HP Velocity.
● Zjednodušte prostředí informačních technologií s úplnými možnostmi konfigurace operačního systému.
● Automatická inteligence jako součást služeb nulového klienta HP Smart během několika minut vytvoří pro všechna zařízení
zabezpečené prostředí stolního počítače a stáhne vše, co potřebuje k zajištění stálých uživatelských možností.
● Změníte-li software pro virtualizaci klientů, klient HP Smart se vašemu prostředí přizpůsobí. Stačí změnit využití klienta HP Smart
pro jiný protokol. Ušetříte tak čas i peníze.

Ochrana prostředí

● Pomozte své společnosti snižovat provozní náklady s prvním všestranným řešením nulového klienta Smart od společnosti HP
s velmi nízkými požadavky na napájení prostřednictvím rozhraní Type 1 PoE – Power-over-Ethernet.
● Všestranný nulový klient HP t410 Smart je špičkou ve svém oboru díky rozvoji ekologicky šetrných technologií pro tenké klienty:
Splňuje požadavky normy ENERGY STAR®, je nositelem registrace EPEAT® Gold2 a má nízký obsah halogenů.

Zaštítěno společností HP

● Při nákupu tenkých klientů HP získáte celosvětové služby a podporu HP, kterou zajišťuje přes 50 000 profesionálů v oblasti IT ve
více než 100 zemích světa.
● Všestranný nulový klient HP t410 Smart je dostupný se standardní tříletou omezenou zárukou na hardware platnou ve většině
oblastí.
● Balík služeb HP Care Pack rozšiřuje ochranu o nadstandardní záruční podmínky. Podrobnosti naleznete na stránce
http://www.hp.com/go/lookuptool.4

Specifikace

Všestranný nulový klient HP t410 Smart Tabulka s technickými údaji

Dostupný operační systém

Technologie HP Smart Zero Technology

Prohlížeč

Mozilla Firefox 15

Maximální paměť

Max. 1 GB DDR3-800 SDRAM
Paměť ROM 4 GB; Flash

Zvuk

Interní stereofonní reproduktor (pouze pro funkce pípnutí). Zvukový výstup: Konektor minijack 1/8'', 16, 20, 24 nebo 32bitové stereo, vzorkovací frekvence
96 kHz. Zvukový vstup: Konektor minijack 1/8'' pro mikrofon, 16, 20, 24 nebo 32bitové stereo, vzorkovací frekvence 96 kHz.

Monitor

47cm (18,5") podsvícený displej WLED s řešením displeje 3M a 32bitovou hloubkou barev. Pevné rozlišení je 1 366 x 768.

Komunikace

Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (při použití POE); Wake on LAN (WOL); PXE; Protokol TCP/IP s DNS a DHCP; UDP
(10/100 Ethernet při použití technologie Power-over-Ethernet (POE))

Protokoly

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View prostřednictvím protokolu RDP
(Protokoly závisejí na instalovaném operačním systému)

Porty a konektory

4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofon; 1 výstup pro sluchátka; 1 konektor napájení
(Dva ze 4 portů USB 2.0 jsou využívány klávesnicí a myší. Při napájení prostřednictvím technologie PoE budou fungovat pouze zařízení USB s odběrem
proudu 100 mA nebo nižším.)

Rozměry

44,93 x 15,91 x 34,1 cm
(se stojanem)

Hmotnost

3,65 kg
(Se stojanem)

Napájení

Univerzální/automatická detekce 24 W, 100–240 V stř., 50–60 Hz

Ekologické informace

Nízký obsah halogenů

Kompatibilita s požadavky na K dispozici jsou konfigurace splňující normu ENERGY STAR®
energetickou efektivnost
Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3letá záruky na náhradní díly a práci. Podmínky záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit.
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Všestranný nulový klient HP t410 Smart
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Klávesnice HP USB
SmartCard CCID

Klávesnice HP USB SmartCard CCID zvyšuje úroveň zabezpečení v místě zadávání dat a obsahuje integrovanou čtečku
karet Smart Card, která zjednodušuje přístupové operace a zamezuje neoprávněnému přístupu k vašim počítačům a
sítím.

Produktové číslo: E6D77AA

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

Tříletá záruka s výměnou
následující pracovní den

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

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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Všestranný nulový klient HP t410 Smart
Poznámky pod čarou se zprávami
Standard PoE typu 1 specifikuje, že přepínač PoE může dodávat výkon maximálně 15,4 W. Velikost výkonu (z maximálně 15,4 W), který je dostupný pro zařízení připojené k přepínači PoE, mohou ovlivňovat různé
faktory, včetně kvality a délky kabelu nebo kvality fyzických síťových připojení. Kabely Ethernet s délkou 100 m nebo větší sníží množství výkonu dostupného pro zařízení PoE. Pokud uživatelská implementace překročí
výkon obálky 13 W a klient HP t410 All-in-One Smart Zero chytře detekuje, že má k dispozici dodatečný wattový výkon ze síťového přepínače, může tento dodatečný výkon využít; nebo když žádný dodatečný výkon není
k dispozici, sníží jas obrazovky, aby se udržel v rámci výkonu obálky 13 W.
2 Certifikace EPEAT® Gold v oblastech, kde společnost HP registruje své komerční stolní počítače. Informace o stavu registrace ve vaší zemi naleznete na stránce www.epeat.net.
3 Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly obdržené po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.
4 Služby HP Care Pack je nutné zakoupit samostatně. Úroveň služeb a doba odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá
omezení. Podrobnosti najdete na stránce www.hp.com/go/cpc.
1

Více informací na
www.hp.eu/thinclients
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny
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