Karta produktu

HP t410 All-in-One Smart Zero Client
Klient Smart Zero w rozwiązaniu typu All-in-One
Jedyny w swoim rodzaju, zużywający
najmniej energii terminal HP Smart
Zero Client typu wszystko w jednym,
oferujący wydajność na poziomie
komputerów osobistych za
pośrednictwem pojedynczego kabla
do zasilania i łączności sieciowej.
Uprość swoje środowisko pracy – zero
zarządzania i zero kompromisów.

Konstrukcja typu All-in-One (Wszystko w jednym)

● Stwórz silne środowisko wirtualizacji klientów oparte o ujednolicone rozwiązanie typu wszystko w jednym, łączące
bezpieczeństwo cienkiego klienta z funkcjami zarządzania i oferujące imponującą wydajność na poziomie komputerów
osobistych.
● Innowacyjna konstrukcja jest wyposażona w monitor LED o przekątnej (18,5") zajmujący niewiele miejsca na biurku.

Power-over-Ethernet

● Wypróbuj nasz zużywający najmniej energii terminal Smart Zero typu „All-in-One” ze złączem Power-over-Ethernet typu 1 –
zaprojektowany do pracy w środowisku 13 W przy 200 nitach jasności w trybie Power-over-Ethernet.1
● Skorzystaj z zalet szybszej konfiguracji przy pomocy pojedynczego kabla. Wystarczy podłączyć kabel Power-over-Ethernet i
gotowe. Nie jest wymagane podłączenie do sieci zasilania.

Wydajność na poziomie komputerów osobistych

● Terminal został oparty na wysoce wydajnym procesorze Texas Instruments TMS320DM8148 ARM○R CortexTM z 1 GB pamięci
DDR3 SDRAM i 2GB pamięci eMMC Flash.
● Obsługa rozwiązań Microsoft®, Citrix i VMware VDI w ramach konfiguracji jednego „urządzenia”.
● Rozszerzenia DSP Acceleration dla RemoteFX oraz ARM® Neon dla Citrix SoC pozwalają na bardziej elastyczną obsługę przez
użytkownika.

Technologia HP Smart Zero Client

● Większa wydajność sieci i komfort użytkowania z oprogramowaniem HP Velocity.
● Uprość środowisko teleinformatyczne dzięki kompletnej kontroli nad konfiguracją i rekonfiguracją systemu operacyjnego.
● Inteligentne usługi HP Smart Zero Client pozwalają w ciągu kilku minut stworzyć bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich
urządzeń i pobierają wszystko, co wymagane, aby zapewnić użytkownikowi pełen dostęp do wszystkich funkcji.
● Jeżeli oprogramowanie do wirtualizacji klientów ulegnie zmianie, klient HP Smart Client dostosuje się do nowego środowiska.
Wystarczy przełączyć klienta HP Smart Client na inny protokół. Pozwala to zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy.

Ochrona środowiska

● Pomóż ograniczyć koszty operacyjne przedsiębiorstwa dzięki pierwszemu, zużywającemu wyjątkowo mało energii złączu HP
PoE (Power-over-Ethernet) typu 1 – rozwiązaniu Smart Zero Client typu wszystko w jednym.
● HP t410 All-in-One Smart Zero Client jest również wiodącym rozwiązaniem w branży w zakresie rozwoju technologii środowisk
terminali: Certyfikat ENERGY STAR®, certyfikat EPEAT ® Gold2, materiały o niskiej zawartości halogenu.3

Wsparcie HP

● Usługi HP Thin Client są objęte globalnym serwisem i pomocą techniczną HP świadczonymi przez ponad 50 000
specjalistów-informatyków w ponad 100 krajach.
● W większości regionów urządzenie HP t410 All-in-One Smart Zero Client jest objęte standardową, trzyletnią gwarancją
ograniczoną na sprzęt.
● Usługi HP Care Pack umożliwiają rozszerzenie zakresu ochrony gwarancji standardowych. Więcej informacji jest dostępnych pod
adresem http://www.hp.com/go/lookuptool.4
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HP t410 All-in-One Smart Zero Client Tabela specyfikacji

Dostępny system operacyjny

Technologia HP Smart Zero

Przeglądarka

Mozilla Firefox 15

Maksymalna wielkość pamięci Maksymalnie 1 GB DDR3-800 SDRAM
ROM 4 GB; Flash
Karta dźwiękowa

Wewnętrzny głośnik stereo (tylko do systemów z funkcją głośnika wewnętrznego). Wyjście audio: Gniazdo mini 1/8", 16, 20, 24 lub 32-bitowy dźwięk
stereo, częstotliwość próbkowania 96 kHz. Wejście audio: Gniazdo mikrofonowe mini 1/8", 16, 20, 24 lub 32-bitowy dźwięk stereo, częstotliwość
próbkowania 96 kHz.

Wyświetlacz

Monitor WLED o przekątnej ekranu 47 cm (18,5”) z rozwiązaniem 3M Display i 32-bitową głębią kolorów. Stała rozdzielczość 1366 x 768.

Komunikacja

Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (przy wykorzystaniu POE); Funkcja uruchamiania przez sieć LAN (WOL); PXE; TCP/IP z obsługą protokołów DNS i
DHCP; UDP
(Łączność 10/100 Ethernet podczas korzystania z funkcji POE)

Protokoły

Citrix ICA; Citrix HDX; RDP; RemoteFX (RFX); VMware Horizon View za pośrednictwem protokołu RDP
(Protokoły są zależne od zainstalowanego systemu operacyjnego)

Porty i złącza

4 porty USB 2.0; 1 port RJ-45; 1 gniazdo mikrofonowe; 1 gniazdo słuchawkowe; 1 złącze zasilania;
(Dwa z 4 portów USB 2.0 są wykorzystywane przez klawiaturę i mysz. Podczas pracy w trybie POE tylko urządzenia USB o poborze energii 100mA lub
mniej będą działać prawidłowo.)

Wymiary

44,93 x 15,91 x 34,1 cm
(z podstawą)

Waga

3,65 kg
(Z podstawą)

Zasilanie

24 W, dostosowany do warunków zasilania na całym świecie, automatycznie wykrywany, 100–240 V, 50–60 Hz

Ochrona środowiska

Niska zawartość halogenu

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Dostępne są konfiguracje zgodne z normą ENERGY STAR®

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Warunki mogą być różne w zależności od kraju.
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HP t410 All-in-One Smart Zero Client
Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Klawiatura HP USB
SmartCard CCID

Dodatkowy poziom zabezpieczeń przy wprowadzaniu danych dzięki klawiaturze HP USB SmartCard CCID z wbudowanym
czytnikiem kart inteligentnych, która ułatwia procedury logowania i zapobiega nieupoważnionemu dostępowi do
komputerów i sieci.

Numer produktu: E6D77AA

Uchwyt mocujący HP Quick
Release do monitorów LCD

Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA,
zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej
podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

3 lata, wymiana w
następnym dniu roboczym

HP zapewnia szybką wymianę niesprawnego sprzętu dzień po awarii, jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie
Numer produktu: U4847E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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HP t410 All-in-One Smart Zero Client
Przypisy dotyczące wiadomości
Standard PoE typu 1 dotyczy przełączników PoE zapewniających maks. moc 15,4 W. Różne czynniki, w tym jakość i długość przewodów oraz jakość fizycznych złącz sieciowych, mają wpływ na ilość dostępnej mocy z
15,4 W. Przewody Ethernet o długości 100 m lub większej zmniejszą moc dostępną dla urządzenia PoE. Jeśli środowisko użytkownika przekracza poziom 13 W, a klient HP t410 All-in-One Smart Zero wykryje, że
dostępna jest dodatkowa moc z przełącznika sieciowego, może wykorzystać taką dodatkową moc; lub, jeśli dodatkowa moc jest niedostępna, jasność ekranu zostanie obniżona, aby zmieścić się w zakresie 13 W.
2 Certyfikat EPEAT® Gold w przypadku rejestracji monitorów do zastosowań biznesowych przez firmę HP. Status rejestracji w danym kraju jest dostępny pod adresem www.epeat.net.
3 Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
4 Usługi HP Care Pack są sprzedawane oddzielnie. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu.
Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem www.hp.com/go/cpc.
1

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/thinclients
Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy kapitałowej Microsoft.
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