Φύλλο δεδομένων

HP t410 All-in-One Smart Zero Client
Ένα smart zero client σε μια λύση All-in-One
Ο ένας και μοναδικός all-in-one smart
zero client πολύ χαμηλής
κατανάλωσης της HP που παρέχει
απόδοση επιπέδου PC μέσω ενός
μόνο καλωδίου ισχύος και δικτύου.
Απλοποιήστε την εργασία σας με
μηδενική διαχείριση και μηδενικούς
συμβιβασμούς.

All-in-One σχεδίαση

● Δημιουργήστε ένα ισχυρό περιβάλλον εικονικοποίησης client με την εξελιγμένη λύση all-in-one που συνδυάζει την ασφάλεια
και τη διαχείριση ενός thin client και την εντυπωσιακή απόδοση ενός PC.
● Η καινοτόμος σχεδίαση περιλαμβάνει οθόνη LED 18,5", δημιουργώντας έναν μικρό επιτραπέζιο υπολογιστή.

Power-over-Ethernet

● Απολαύστε τον χαμηλότερης κατανάλωσης all-in-one smart zero client με Type 1 Power-over-Ethernet, σχεδιασμένο να
λειτουργεί με ισχύ έως 13 W στα 200 nits φωτεινότητας μέσω Power-over-Ethernet.1
● Απολαύστε πιο γρήγορη εγκατάσταση. Απλά συνδέστε το καλώδιο Power-over-Ethernet και είστε έτοιμοι. Χωρίς σύνδεση στην
πρίζα.

Απόδοση επιπέδου PC

● Κατασκευασμένος με επεξεργαστή Texas Instruments TMS320DM8148 ARM○R CortexTM υψηλής απόδοσης και χωρητικότητα
μνήμης DDR3 SDRAM1 GB και μνήμης eMMC Flash 2GB.
● Υποστηρίζει υλοποιήσεις VDI Microsoft®, Citrix και VMware σε μία συσκευή.
● Διαθέτει επιτάχυνση DSP για επεκτάσεις RemoteFX και ARM® Neon για Citrix SoC, προσφέροντας μια πιο ευέλικτη εμπειρία
χρήστη.

Τεχνολογία HP Smart Zero Client

● Βελτιώστε την απόδοση του δικτύου και την εμπειρία τελικού χρήστη με το λογισμικό HP Velocity.
● Απλοποιήστε την ατμόσφαιρα του ΙΤ με πλήρη έλεγχο της διαμόρφωσης και επαναδιαμόρφωσης του λειτουργικού σας
συστήματος.
● Η λειτουργία Automatic Intelligence των HP Smart Zero Client Services εξασφαλίζει σε λίγα λεπτά ένα ασφαλές περιβάλλον
επιτραπέζιου υπολογιστή για όλες τις συσκευές και κατεβάζει όλα όσα απαιτούνται για μια ισχυρή εμπειρία χρήστη.
● Εάν το λογισμικό client virtualization αλλάξει, ο HP Smart Client θα προσαρμοστεί στο περιβάλλον σας. Απλά διαμορφώστε το
HP Smart Client για διαφορετικό πρωτόκολλο, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρήμα.

Eco-highlights

● Συμβάλλετε στη μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησής σας με την πρώτη all-in-one smart zero client λύση της ΗΡ
με πολύ χαμηλή κατανάλωση μέσω Type 1 Power-over-Ethernet (PoE).
● Ο HP t410 All-in-One Smart Zero Client ηγείται, επίσης, του κλάδου στην ανάπτυξη τεχνολογιών thin client φιλικών προς το
περιβάλλον: πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT® Gold2, υλικά με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο3.

Με την υποστήριξη της ΗP

● Τα HP Thin Client συνοδεύονται από εξυπηρέτηση και υποστήριξη της HP παγκοσμίως, μέσω του δικτύου 50.000
επαγγελματιών IT που διαθέτουμε σε περισσότερες από 100 χώρες.
● Ο HP t410 All-in-One Smart Zero Client διαθέτει τυπική περιορισμένη εγγύηση υλικού 3 ετών στις περισσότερες
χώρες/περιοχές.
● Επιλέξτε υπηρεσίες HP Care Pack για να επεκτείνετε την ασφάλεια πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις. Για περισσότερες
λεπτομέρειες ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/lookuptool.4
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HP t410 All-in-One Smart Zero Client Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

HP Smart Zero Technology

Πρόγραμμα περιήγησης

Mozilla Firefox 15

Μέγιστη μνήμη

Έως 1 GB SDRAM DDR3-800
ROM 4 GB; Flash

Ήχος

Εσωτερικό στερεοφωνικό ηχείο (μόνο για τις λειτουργίες ήχου του συστήματος). Έξοδος ήχου: υποδοχή mini 1/8 ίντσας, στερεοφωνικός ήχος 16, 20, 24
ή 32 bit, ρυθμός δειγματοληψίας 96kHz. Είσοδος ήχου: υποδοχή μικροφώνου mini 1/8 ίντσας, στερεοφωνικός ήχος 16, 20, 24 ή 32 bit, ρυθμός
δειγματοληψίας 96kHz.

Οθόνη

Οθόνη διαγωνίου 47 cm (18,5”) με οπισθοφωτισμό WLED, 3M Display Solution και βάθος χρώματος 32-bit. Η σταθερή ανάλυση είναι 1.366 x 768.

Επικοινωνίες

Gigabit Ethernet (RJ-45), 10/100 Ethernet (κατά τη χρήση POE), Wake on LAN (WOL), PXE, TCP/IP με DNS και DHCP, UDP
(10/100 Ethernet κατά τη χρήση Power-over-Ethernet (PΟE))

Πρωτόκολλα

Citrix ICA, Citrix HDX, Microsoft RDP, Microsoft RemoteFX (RFX), VMware Horizon View μέσω RDP
(Τα πρωτόκολλα εξαρτώνται από το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα)

Θύρες και υποδοχές

4 USB 2.0, 1 RJ-45, 1 μικροφώνου, 1 ακουστικών, 1 υποδοχή τροφοδοτικού
(Δύο από τις 4 θύρες USB 2.0 χρησιμοποιούνται για το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Κατά τη λειτουργία με PΟE, μόνο οι συσκευές USB που αντλούν 100
mA ή λιγότερο θα λειτουργούν σωστά.)

Διαστάσεις

44,93 x 15,91 x 34,1 cm
(με βάση)

Βάρος

3,65 kg
(Με βάση)

Ισχύς

Αυτόματη ανίχνευση τάσης παγκόσμια 24 W, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Διαθέσιμες διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®
ενέργειας
Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
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HP t410 All-in-One Smart Zero Client
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Πληκτρολόγιο HP USB CCID
με SmartCard

Προσθέστε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στο σημείο εισαγωγής δεδομένων με το πληκτρολόγιο HP USB SmartCard
CCID, που περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών για την απλοποίηση των
διαδικασιών πρόσβασης και την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους υπολογιστές και τα δίκτυά σας.

Αριθμός προϊόντος: E6D77AA

Ανάρτηση γρήγορης
αποδέσμευσης οθόνης LCD
HP

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και
άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας
τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

3 έτη με αντικατάσταση την
επόμενη εργάσιμη

Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση της μονάδας υλικού που έχει βλάβη την επόμενη ημέρα, εάν το πρόβλημα δεν
μπορεί να επιλυθεί απομακρυσμένα
Αριθμός προϊόντος: U4847E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: EM870AA
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HP t410 All-in-One Smart Zero Client
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Σύμφωνα με το πρότυπο PoE type-1, ένας ενσωματωμένος μεταγωγέας PoE μπορεί να παρέχει ισχύ έως 15,4 W. Η παροχή των 15,4 W σε μια συνδεδεμένη συσκευή PoE ενδέχεται να επηρεαστεί από διάφορους
παράγοντες, όπως είναι η ποιότητα και το μήκος των καλωδιώσεων, καθώς και η ποιότητα των φυσικών συνδέσεων του δικτύου. Καλώδια Ethernet μήκους 100 ή περισσότερων μέτρων θα μειώσουν τη διαθέσιμη
παροχή ισχύος στη συσκευή PoE. Εάν η εγκατάσταση του χρήστη υπερβαίνει σε ισχύ τα 13 W και o HP t410 All-in-One Smart Zero Client ανιχνεύσει ότι υπάρχει επιπλέον διαθέσιμη ισχύ μέσω του μεταγωγέα δικτύου,
έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί αυτή την πρόσθετη ισχύ. Εάν δεν υπάρχει πρόσθετη ισχύ διαθέσιμη, θα μειώσει τη φωτεινότητα της οθόνης ώστε να περιορίσει την κατανάλωση στα 13 W.
2 Πιστοποίηση EPEAT® Gold, όπου η HP εγγράφει εμπορικά προϊόντα επιτραπέζιων υπολογιστών. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.
3 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
4 Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την
ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/cpc.
1

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/thinclients
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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