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HP t410 All-in-One Smart Zero Client
En smart zero-klient i en All-in-One-løsning
HPs alt-i-ett Smart Zero Client med
det laveste strømforbruket, som gir
ytelse som en PC ved hjelp av én
enkelt ledning for strøm- og
nettverkstilkobling. Forenkle
skrivebordet med null administrasjon
og null kompromisser.

Alt-i-ett-design

● Lag et kraftig klientvirtualiseringsmiljø med en strømlinjeformet alt-i-ett-løsning som kombinerer tynn klient-sikkerhet og
-administrasjon for å gi imponerende ytelse som en PC.
● Den innovative designen inkluderer en 18,5" diagonalt LED-skjerm for å ta opp liten plass på skrivebordet.

Power-over-Ethernet

● Opplev vår alt-i-ett Smart Zero-klient med Type 1 Power-over-Ethernet – laget for å kjøre innenfor en 13-watts strømlomme
med 200 nits lysstyrke gjennom Power-over-Ethernet.1
● Dra nytte av et raskere oppsett med én ledning. Bare koble til Power-over-Ethernet-ledningen og du er klar. Det kreves ingen
tilkobling til vekselstrøm.

Ytelse som en PC

● Bygd med en høyytelses Texas Instruments TMS320DM8148 ARM○R CortexTM-prosessor med 1 GB DDR3 SDRAM og 2 GB
eMMC Flash-minnekapasitet.
● Støtter Microsoft®-, Citrix- og VMware VDI-implementeringer i ett enkelt «appliance»-oppsett.
● Med DSP Acceleration for RemoteFX og ARM® Neon-utvidelser for Citrix SoC for en mer fleksibel brukeropplevelse.

HP Smart Zero Client-teknologi

● Få forbedrtet nettverksytelse og sluttbrukererfaring med HP Velocity-programvare.
● Forenkle IT-atmosfæren med komplett konfigurerings- og omkonfigureringskontroll over operativsystemet.
● Automatisk intelligens, arvet fra HP Smart Zero Client Services, etablerer et sikkert stasjonært miljø for alle enheter på minutter,
og laster ned alt som trengs for å gi en robust brukeropplevelse.
● Hvis din klientvirtualiseringsprogramvare endres, vil HP Smart Client tilpasse seg miljøet ditt. Endre ganske enkelt din HP Smart
klient til en annen protokoll, og spar tid og penger.

Miljøhovedpunkter

● Bidra til å redusere selskapets driftskostnader med HPs første, ultra-lavstrøms Type 1 PoE – Power-over-Ethernet – alt-i-ett
Smart Zero-klientløsning.
● HP t410 All-in-One Smart Zero Client er også markedsleder i utviklingen av miljøvennlig tynnklient-teknologi: ENERGY
STAR®-kvalifisert, EPEAT® Gold-registrert, halogenfattige materialer.3

Støttet av HP

● HPs tynne klienter støttes av HPs globale service og støtte gjennom vårt nettverk av mer enn 50 000 IT-medarbeidere i mer enn
100 land.
● HP t410 All-in-One Smart Zero Client inkluderer en standard, tre års begrenset maskinvaregaranti i de fleste regioner.
● Velg fra HP Care Pack-tjenester for å utvide beskyttelsen utover standardgarantiene. Du finner mer informasjon på
http://www.hp.com/go/lookuptool.4
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HP t410 All-in-One Smart Zero Client Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

HP Smart Zero-teknologi

Nettleser

Mozilla Firefox 15

Maksimalt minne

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

Lyd

Intern stereohøyttaler (bare for systemlydfunksjoner). Lydutgang: 1/8 tommes minikontakt, 16-, 20-, 24- eller 32-bits stereo, 96 kHz samplingsfrekvens.
Lydinngang: 1/8 tommes minikontakt for mikrofon, 16-, 20-, 24- eller 32-bits stereo, 96 kHz samplingsfrekvens.

Skjerm

47 cm (18,5”) (diagonalt) WLED-bakbelyst skjerm med 3M Display Solution og 32-bits fargedybde. Fast oppløsning er 1366 x 768.

Kommunikasjon

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

Protokoller

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View gjennom RDP
(Protokoller er avhengig av operativsystemet som er installert)

Porter og kontakter

4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofon; 1 hodetelefoner; 1 strømkontakt
(To av 4 USB 2.0-porter brukes til tastatur og mus. Når bruk på PoE, er det bare USB-enheter som trekker 100 mA eller mindre, som vil fungere ordentlig.)

Mål

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

Vekt

3,65 kg
(Med fot)

Strøm

Verdensdekkende m/autofastsetting 24 W, 100-240 V vs, 50-60 Hz

Miljømessig

Lavhalogen

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner tilgjengelig

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Betingelser og vilkår varierer fra land til land.
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HP t410 All-in-One Smart Zero Client
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP USB SmartCard
CCID-tastatur

Legg til et ekstra lag med sikkerhet ved dataregistreringspunktet med HP USB SmartCard CCID-tastatur, som har en
integrert smartkortleser for å forenkle tilgangsprosedyrer og hindre uautorisert tilgang til dine PCer og nettverk.

HP LCD-skjerm med
hurtigutløsingsmontering

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer
og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av
arbeidsplassen.

Produktnummer: E6D77AA

Produktnummer: EM870AA

3 års utskifting neste
virkedag

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår, hvis problemet ikke kan
løses eksternt.
Produktnummer: U4847E
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HP t410 All-in-One Smart Zero Client
Fotnoter
1PoE

type-1-standarden spesifiserer at en PoE-svitsj kan levere en maksimalkraft på 15,4 W. Flere faktorer kan påvirke hvor mye av kraften på 15,4 W som er tilgjengelig for en tilkoblet PoE-enhet, blant annet kvaliteten
og lengden på ledningene samt kvaliteten på de fysiske nettverkstilkoblingene. Ethernet-kabler på 100 meter eller mer vil redusere kraftmengden som er tilgjengelig for PoE-enheten. Hvis du brukerimplementeringen
overskrider 13-wattsområdet og HP t410 All-in-One Smart Zero Client intelligent oppdager at den har ekstra tilgjengelig wattstyrke fra nettverkssvitsjen så den kan dra nytte av denne ekstra kraften; eller hvis ingen
ekstrakraft er tilgjengelig så vil den dempe skjermlysstyrken for å forbli innenfor 13-wattsområdet.
2 EPEAT® Gold der HP registrerer kommersielle skrivebordprodukter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i ditt land.
3 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp er kanskje ikke lavhalogen.
4 HP Care Pack-tjenester selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt
begrensninger. Se www.hp.com/go/cpc for detaljer.

Lær mer på
www.hp.eu/thinclients
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-konsernet.
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