Adatlap

HP t410 All-in-One intelligens Zero kliens
Smart Zero kliens egy All-in-One megoldásban
A HP egyedülálló, legkisebb
energiafogyasztású egybeépített
smart zero kliense, ami egyetlen
kábelt használ a tápellátáshoz és a
hálózati csatlakozáshoz,
számítógépes szintű teljesítményt
nyújt. Egyszerűbb asztali megoldás,
zéró felügyelet, zéró kompromisszum.

Egybeépített kialakítás

● A vékony kliens biztonságát és felügyelhetőségét ötvöző egyszerűsített, egybeépített kialakítás révén számítógépes szintű
meggyőző teljesítményt biztosító, hatékony kliensvirtualizálási környezet hozható létre.
● Az innovatív kialakítás egy 18,5 hüvelyk képátlójú LED monitort foglal magában, így kevés helyet igényel az asztalon.

Power-over-Ethernet

● Az 1-es típusú Power-over-Ethernet (PoE) technológiát használó All-In-One Smart Zero kliens a HP legalacsonyabb
teljesítményű kliense, amely 13 wattos teljesítménykorláttal rendelkezik, és 200 nit fényerőt biztosít Power-over-Ethernet
kábelen keresztül.1
● Gyorsabb, egy kábelt igénylő telepítés. Csak csatlakoztassa a Power-over-Ethernet kábelt, és már kész is. Váltóáramú
áramforrás csatlakoztatása nem szükséges.

Számítógépes szintű teljesítmény

● Nagy teljesítményű Texas Instruments TMS320DM8148 ARM○R CortexTM processzorral, 1 GB-os DDR3 SDRAM és 2 GB-os
eMMC Flash memóriakapacitással készült.
● Egyetlen készülékben támogatja a Microsoft®, Citrix és VMware VDI megvalósításokat.
● A rugalmasabb felhasználói élmény érdekében DSP gyorsítást biztosít a RemoteFX megoldáshoz és ARM® Neon bővítményeket
a Citrix SoC rendszerhez.

HP Smart Zero kliens technológia

● A HP Velocity szoftver segítségével javíthatja a hálózati teljesítményt és a végfelhasználói élményt.
● Az operációs rendszer teljes konfigurálási és újrakonfigurálási vezérlésével egyszerűsíthető az informatikai környezet.
● A HP Smart Zero Client szolgáltatások által átvett automatikus intelligencia minden eszköz számára percek alatt biztonságos
asztali környezetet hoz létre és a kiváló felhasználói élmény összes szükséges elemét letölti.
● Ha az Ön kliensvirtualizálási szoftvere módosul, a HP Smart kliens igazodni fog a környezethez. A HP intelligens klienst
egyszerűen átállíthatja másik protokoll használatára, amivel időt és pénzt takaríthat meg.

Kiemelt gazdaságossági jellemzők

● A HP első szuperalacsony fogyasztású, Type 1 PoE – Power-over-Ethernet – egybeépített smart zero kliensmegoldása révén
csökkenthetők a vállalkozás üzemeltetési költségei.
● A HP t410 All-in-One Smart Zero kliens a környezetbarát vékonykliens-technológiák fejlesztésében is piacvezető: ENERGY STAR®
minősítés; EPEAT® Gold besorolás2, alacsony halogéntartalmú alapanyagok.3

Támogatás a HP-tól

● A HP vékony klienseit a HP globális szerviz- és támogatási szolgáltatása támogatja, mely több mint 100 ország több mint
50 000 informatikai szakemberének hálózatát jelenti.
● A HP t410 All-in-One Smart Zero klienshez szabványos, három éves korlátozott hardvergarancia is tartozik a legtöbb régióban.
● A HP Care Pack szolgáltatások igénybe vételével a normál jótállás által biztosított védelmet további lehetőségekkel bővítheti.
További információk: http://www.hp.com/go/lookuptool.4
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HP t410 All-in-One intelligens Zero kliens Műszaki jellemzők táblázata

Elérhető operációs rendszer

HP Smart Zero technológia

Böngésző

Mozilla Firefox 15

Legnagyobb memória

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

Hangeszközök

Belső sztereó hangszóró (csak rendszerhangokhoz). Hangkimenet: 1/8 hüvelykes mini-jack, 16, 20, 24 vagy 32 bites sztereó, 96 kHz-es mintavételezés.
Hangbemenet: 1/8 hüvelykes mikrofon mini-jack, 16, 20, 24 vagy 32 bites sztereó, 96 kHz-es mintavételezés.

Képernyő

47 cm (18,5 hüvelyk) képátlójú, WLED hátsó megvilágítású kijelző 3M megjelenítési megoldással és 32 bites színmélységgel. Rögzített felbontás: 1366 x
768.

Kommunikáció

Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (PoE használata esetén); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP protokoll DNS- és DHCP-támogatással; UDP
(10/100 Ethernet Power-over-Ethernet (PoE) használata esetén)

Protokollok

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View RDP protokollon keresztül
(A protokollok a telepített operációs rendszertől függnek)

Portok és csatlakozók

4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofonbemenet; 1 fejhallgató; 1 tápcsatlakozó
(A 4 USB 2.0 port közül kettő a billentyűzet és az egér használatához szükséges. POE megoldással történő használat esetén csak a legfeljebb 100 mA
áramfelvételű USB eszközök működnek megfelelően.)

Méretek

44,93 x 15,91 x 34,1 cm
(talppal együtt)

Súly

3,65 kg
(Talppal együtt)

Áramellátás

24 W univerzális, automatikusan érzékelő, 100–240 V~, 50–60 Hz

Környezeti

Alacsony halogéntartalmú

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk igényelhetők

Garancia

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A használati feltételek országonként eltérőek.
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HP t410 All-in-One intelligens Zero kliens
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP USB SmartCard CCID
billentyűzet

Növelje egy szinttel a biztonságot az adatbeviteli helyeken a HP USB SmartCard CCID billentyűzettel, amely egy integrált
intelligenskártya-olvasót tartalmaz a hozzáférési folyamatok megkönnyítése és a számítógéphez és a hálózathoz való
illetéktelen hozzáférések megakadályozása céljával.

Termékszám: E6D77AA

HP LCD Monitor gyorskioldó
rögzítés

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a
kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy
falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

3 év, következő munkanapi
csere

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a hibát követő napon a helyszínen kicseréli a meghibásodott alkatrészt
Termékszám: U4847E
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HP t410 All-in-One intelligens Zero kliens
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1Az

1-es típusú PoE-szabvány meghatározza, hogy a PoE-kapcsoló maximális teljesítménye 15,4 W. Több tényező is befolyásolhatja, hogy a 15,4 W-os teljesítmény milyen arányban áll a csatlakoztatott PoE-eszköz
rendelkezésére, úgymint a vezetékek minősége és hossza, valamint a fizikai hálózati kapcsolatok minősége. A 100 méteres vagy annál hosszabb Ethernet-kábel használata csökkenti a PoE-eszköz számára elérhető
teljesítmény szintjét. Ha a felhasználói megvalósítás meghaladja a 13 W-os korlátot, és a HP t410 All-in-One Smart Zero kliens intelligens technológiája észleli, hogy a hálózati kapcsolóból további teljesítmény áll
rendelkezésre, képes kihasználni ezt a további teljesítményt; illetve ha nem áll rendelkezésre további teljesítmény, csökkenti a képernyő fényerejét annak érdekében, hogy a 13 W-os korláton belül maradjon.
2A termék EPEAT® Gold minősítésű modelljei ott érhetők el, ahol a HP kereskedelmi asztali számítógép típusú termékeket jegyez be. A bejegyzés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.
3A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak.
4 A HP Care Pack szolgáltatások külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napjától kezdődik.
A szolgáltatásra megszorítások és korlátozások érvényesek. További részletekért látogasson el a www.hp.com/go/cpc webhelyre.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/thinclients
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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