Taulukot

HP t410 All-in-One Smart Zero
Client -työasema
Smart zero -työasema All-in-One-ratkaisussa
Ainutlaatuinen HP:n erittäin vähän
virtaa kuluttava all-in-one smart zero
-työasema tarjoaa PC:tä vastaavan
suorituskyvyn käyttäen yhtä johtoa
virtaa ja verkkotoimintoja varten.
Yksinkertaista työpöytäsi huoletta ja
ilman kompromisseja.

Kokonaispaketti

● Luo tehokas työaseman virtualisointiympäristö virtaviivaisella all-in-one-ratkaisulla, joka yhdistää thin client -tietoturvan ja
-hallinnan vaikuttavaa PC:tä vastaavaa suorituskykyä varten.
● Innovatiivinen muotoilu sisältää lävistäjältään 18,5 tuuman LED-näytön, joka pienentää työpöydän hiilijalanjälkeä.

Power-over-Ethernet

● Vähiten virtaa kuluttava all-in-one smart zero client -työasema Power-over-Ethernet (Type 1) -virtalähteellä. Suunniteltu
toimimaan 13 watin virralla 200 nitin kirkkaudella Power-over-Ethernet-virtalähteen kautta.1
● Hyödyt nopeammasta yhden johdon asennuksesta. Sinun tarvitsee vain kytkeä Power-over-Ethernet-johto ja olet valmis.
Verkkovirtasovitinta ei tarvita.

PC:tä vastaava suorituskyky

● Rakennettu käyttäen tehokasta Texas Instruments TMS320DM8148 ARM○R CortexTM -suoritinta, jossa on 1 Gt:n DDR3 SDRAM
-muistikapasiteetti ja 2 Gt:n eMMC Flash -muistikapasiteetti.
● Microsoft®-, Citrix- ja VMware-tuki VDI-käyttöönotoille yksittäisellä laiteasennuksella.
● Varustettu DSP Acceleration for RemoteFX- ja ARM® Neon -laajennuksilla Citrix SoC:tä varten joustavampaa käyttökokemusta
varten.

HP Smart Zero Client -tekniikka

● Paranna verkon suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta HP Velocity -ohjelmiston avulla.
● Yksinkertaista IT-ympäristösi kattavalla käyttöjärjestelmän määrityksen ja uudelleenmäärityksen hallinnalla.
● HP Smart Zero Client -palveluihin kuuluva Automatic Intelligence muodostaa suojatun työpöytäympäristön kaikille laitteille
minuuteissa ja lataa kaiken oleellisen kattavan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi.
● Jos työaseman virtualisointiohjelmisto muuttuu, HP Smart Client sopeutuu ympäristöön. Sinun tarvitsee vain määrittää HP
Smart Client -pääte toiseen protokollaan, jolloin säästät aikaa ja rahaa.

Tärkeimmät Eco-ominaisuudet

● Vähennät yrityksesi käyttökustannuksia HP:n ensimmäisellä erittäin vähän virtaa kuluttavalla Power-over-Ethernet (PoE, Type 1)
-all-in-one smart zero client -työasemaratkaisulla.
● HP t410 All-in-One Smart Zero Client -työasema on alan johtaja myös ympäristöystävällisten asiakaspäätetekniikoiden
kehityksessä: ENERGY STAR® -hyväksytty, EPEAT® Gold -rekisteröity, vähähalogeeniset materiaalit.3

HP:n tukema

● HP:n Thin Clientien tukena on HP:n maailmanlaajuinen palvelu- ja tukiverkosto, johon kuuluu yli 50 000 tietojenkäsittelyalan
ammattilaista yli 100 maassa.
● HP t410 All-in-One Smart Zero Client -työasema sisältää laitteiston kolmen vuoden rajoitetun vakiotakuun useimmilla alueilla.
● HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiosuojausta laajemmat palvelut. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.hp.com/go/lookuptool.4
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HP t410 All-in-One Smart Zero Client -työasema Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

HP Smart Zero -tekniikka

Selain

Mozilla Firefox 15

Muistin enimmäismäärä

Enintään 1 Gt DDR3-800 SDRAM
ROM 4 Gt; Flash

Ääni

Sisäinen stereokaiutin (vain järjestelmän äänimerkkitoiminnoille). Äänentoisto: 3,5 mm:n miniliitin, 16-, 20-, 24- tai 32-bittinen stereo, 96 kHz:n
näytteenottotaajuus. Äänen tuloliitäntä: 3,5 mm:n mikrofonin miniliitin, 16-, 20-, 24- tai 32-bittinen stereo, 96 kHz:n näytteenottotaajuus.

Näyttö

Halkaisijaltaan 47 cm:n (18,5 tuuman) WLED-taustavalaistu näyttö, jossa 3M Display Solution ja 32-bittiset värit. Kiinteä tarkkuus 1 366 × 768.

Tietoliikenne

Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (kun POE on käytössä); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP, DNS ja DHCP; UDP
(10/100 Ethernet, kun Power over Ethernet (POE) on käytössä)

Protokollat

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View (RDP:n kautta)
(Protokollat ovat riippuvaisia asennetusta käyttöjärjestelmästä)

Portit ja liittimet

4 USB 2.0 -porttia; 1 RJ-45; 1 mikrofoniliitäntä; 1 kuulokeliitäntä; 1 virtaliitin
(Kaksi neljästä USB 2.0 -portista näppäimistöä ja hiirtä varten. Kun POE on käytössä, vain 100 mA tai vähemmän käyttävät USB-laitteet toimivat oikein.)

Mitat

44,93 x 15,91 x 34,1 cm
(jalustan kanssa)

Paino

3,65 kg
(jalustan kanssa)

Virta

Maailmanlaajuinen autom. jännitteen tunnistus, 24 W, 100–240 V AC, 50–60 Hz

Ympäristö

vähähalogeen.

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyttyjä kokoonpanoja saatavilla

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu, joka sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Ehdot vaihtelevat maittain.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n SmartCard CCID
-USB-näppäimistö

Voit lisätä suojausta tietojen syöttöön HP:n USB SmartCard CCID -näppäimistöllä, joka sisältää integroidun älykorttien
lukulaitteen, mikä helpottaa kirjautumismenettelyjä ja estää luvattoman pääsyn tietokoneeseen ja verkkoihin.

HP:n LCD-näytön Quick
Release -toiminto

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: E6D77AA

Tuotenumero: EM870AA

3 vuoden vaihtopalvelu
seuraavana arkipäivänä

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP tarjoaa viallisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida ratkaista
etävianmäärityksellä
Tuotenumero: U4847E
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Viestin alaviitteet
PoE type 1 -vakio määrittää, että PoE-kytkin voi toimittaa enintään 15,4 W virtaa. Eri tekijät voivat vaikuttaa siihen, kuinka paljon 15.4W virtaa on saatavilla liitettyyn PoE-laitteeseen, kuten johtojen laatu ja pituus sekä
fyysisten verkkoyhteyksien laatu. Yli 100 metrin mittaiset Ethernet-johdot vähentävät virtaa, joka on käytettävissä PoE-laitteessa. Jos käyttäjän kokoonpanon virrantarve ylittää 13 wattia ja HP t410 All-in-One Smart
Zero Client -työasema havaitsee, että lisävirtaa on saatavilla verkkokytkimestä, se voi ottaa kyseisen lisävirran käyttöön; tai jos lisävirtaa ei ole saatavilla, se alentaa näytön kirkkautta niin, että virrankäyttö pysyy 3 watin
sisällä.
2 EPEAT® Gold maissa, joissa HP rekisteröi kaupallisia pöytäkonetuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.
3 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
4 HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on
osoitteessa www.hp.com/go/cpc.
1

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/thinclients
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.
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