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HP t410 All-in-One Smart Zero Client
En smart zero-klient i en All-in-One-løsning
HP’S mest strømbesparende
all-in-one smart zero-klient, som
leverer PC-lignende ydelse ved hjælp
af en enkelt ledning til strøm og
netværkstilslutning. Optimer din
desktop med nul administration og nul
kompromis.

Alt-i-et design

● Opret et stærkt klientvirtualiseringsmiljø med en strømlinet all-in-one-løsning, der kombinerer sikkerheden og administrationen i
tynde klienter for at opnå imponerende pc-lignende ydelse.
● Det innovative design omfatter en LED-bagbelyst skærm på 18,5", som fylder ganske lidt på skrivebordet.

Power-over-Ethernet

● Oplev vores mest strømsparende, alt-i-et smart zero-klient med Type 1 Power-over-Ethernet – udviklet til at fungere med et
strømforbrug på 13 watt med lysstyrke på 200 nit via Power-over-Ethernet.1
● Få fordel af en hurtigere opsætning med én ledning. Bare isæt din Power-over-Ethernet-ledning, og du er klar. Intet behov for
tilslutning af vekselstrøm.

PC-lignende ydelse

● Udviklet med en højtydende Texas Instruments TMS320DM8148 ARM○R CortexTM-processor med 1 GB DDR3 SDRAM og 2GB
eMMC Flash-hukommelseskapacitet.
● Understøtter Microsoft®-, Citrix- og VMware VDI-implementeringer i en opsætning med et enkelt system.
● Tilbyder DSP Acceleration til RemoteFX og ARM® Neon-udvidelser til Citrix SoC for at give en mere fleksibel brugeroplevelse.

HP Smart Zero Client Technology

● Få en bedre netværksydeevne og slutbrugeroplevelse med HP Velocity-software.
● Forenkling af dit klima med komplet kontrol over konfiguration og omkonfiguration på dit operativsystem.
● Automatic Intelligence, som er overtaget af HP Smart Zero Client Services, opnår et sikkert desktopmiljø for alle enheder på få
minutter og downloader alt, hvad det behøver for at sikre en robust kundeoplevelse.
● Hvis din klientvirtualiseringssoftware ændrer sig, vil din HP Smart Client tilpasse sig dit miljø. Du skal bare knytte din HP
Smart-klient til en anden protokol, hvilket sparer både tid og penge.

Miljøvenlige egenskaber

● Gør det nemmere at reducere virksomhedens driftsomkostninger med HP'S første, særdeles lave strømforbrug, Type 1 PoE –
Power-over-Ethernet – all-in-one smart-klientløsning.
● HPt410 All-in-One Smart Zero-klient er også førende inden for udvikling af miljøteknologier til tynde klienter: ENERGY
STAR®-mærkede, EPEAT® Gold-registrerede1 materialer med lavt halogenindhold.3

Understøttet af HP

● HP's tynde klienter er dækket af HP's globale service og support via vores netværk med 50.000 it-teknikere i mere end 100 lande.
● HP's t410 All-in-One Smart-klient fås med standard tre års begrænset hardwaregaranti i de fleste områder.
● Vælg en tjeneste blandt HP Care Pack Services, og få mere sikkerhed, end din standardgaranti kan tilbyde. Få mere at vide på
http://www.hp.com/go/lookuptool.4
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HP t410 All-in-One Smart Zero Client Tabel over specifikationer

OS

HP Smart Zero-teknologi

Browser

Mozilla Firefox 15

Maksimal RAM

Op til 1 GB DDR3-800 SDRAM
ROM 4 GB; Flash

Lyd

Intern stereo-højtaler (kun til systembip). Lydudgang: 1/8" ministik, 16, 20, 24 eller 32-bit stereo, 96 kHz sampling-hastighed. Lydindgang: 1/8" ministik til
mikrofon, 16, 20, 24 eller 32-bit stereo, 96 kHz sampling-hastighed.

Skærm

47 cm (18,5”) diagonal WLED-skærmbagbelysning med 3M Display Solution og 32-bits farvedybde. Maksimal opløsning på 1366 x 768.

Kommunikation

Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (ved brug af POE); Wake on Lan (WOL); PXE; TCP/IP med DNS og DHCP; UDP
(10/100 Ethernet ved brug af Power-over-Ethernet (POE))

Protokoller

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View via RDP
(Protokoller er afhængige af det operativsystem, der er installeret)

Porte og stik

4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofon; 1 hovedtelefon; 1 strømstik
(To af 4 USB 2.0-porte til tastatur og mus. Når de opererer på POE, er det kun USB-enheder, der trækker 100 mA eller mindre, der vil fungere korrekt.)

Mål

44,93 x 15,91 x 34,1 cm
(med fod)

Vægt

3,65 kg
(Med fod)

Strøm

24 watt global auto-sensing, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Miljømæssigt

Lav halogen

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR® -mærkede konfigurationer kan fås

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 års reservedele og arbejdskraft. Vilkår og betingelser varierer fra land til land.
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HP t410 All-in-One Smart Zero Client
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP USB SmartCard
CCID-tastatur

Tilføj ekstra sikkerhed ved stedet for dataindtastning med HP USB SmartCard-CCID-tastaturet, der omfatter en integreret
Smart Card-læser, som er med til at forenkle adgangsprocedurer og forhindre uautoriseret adgang til dine pc'er og
netværk.

Produktnummer: E6D77AA

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

3 år med ombytning næste
hverdag

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

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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HP t410 All-in-One Smart Zero Client
Fodnoter i beskeder
PoE type-1-standarden angiver, at en PoE-switch maksimalt må levere en effekt på 15,4 watt. Der er flere faktorer, der har indflydelse på, hvor meget af de 15,4 watt der er til rådighed for den tilsluttede PoE-enhed,
herunder ledningskvalitet og -længde såvel som kvaliteten af de fysiske netværksforbindelser. Ethernet-kabler på 100 meter eller mere reducerer den mængde strøm, der er til rådighed for PoE-enheden. Hvis
brugerimplementeringen overstiger grænsen på 13 watt, og HP t410 All-in-One Smart Zero-klienten med god grund registrerer, at der er yderligere watt til rådighed i netværksswitchen, vil denne yderligere strøm
muligvis blive brugt; eller hvis der ikke er yderligere strøm til rådighed, vil skærmbelysningen sænkes, så grænsen på 13 watt overholdes.
2 EPEAT® Gold, hvor HP registrerer erhvervsvenlige skrivebordsprodukter. Se registreringsstatussen i dit land på www.epeat.net.
3 Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb kan muligvis ikke være lav-halogen-holdige.
4 HP Care Pack-tjenester sælges separat. Serviceniveauer og responstider for HP Care Packs afhænger af den geografiske placering. Servicen begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og
begrænsninger. Se flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc.
1

Få mere at vide på
www.hp.eu/thinclients
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. 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.
Microsoft og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder.
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