Záznamový list

Klient HP t410 All-in-One Smart Zero Client
Inteligentný zero klient v riešení typu všetko v jednom
Jedinečný Multifunkčný inteligentný
nulový klient HP s najnižšími
požiadavkami na napájanie poskytuje
výkon ako osobný počítač a využíva
jeden kábel na napájanie aj sieťové
pripojenie. Zjednodušte si stolný
počítač pomocou nulovej správy a
nulového kompromisu.

Multifunkčný dizajn

● Vytvorte výkonné prostredie virtualizácie klientskych zariadení pomocou jednoduchého multifunkčného riešenia, ktoré
kombinuje zabezpečenie a správu tenkého klienta na dosiahnutie pôsobivého výkonu ako v stolnom počítači.
● Inovatívny dizajn so širokouhlým displejom s uhlopriečkou 18,5 palca s podsvietením LED zaberie na stole minimum miesta.

Technológia Power-over-Ethernet

● Dosiahnite úsporu energie s multifunkčným inteligentným nulovým klientom a riešením Power-over-Ethernet typu 1, ktoré je
navrhnuté tak, aby pracovalo s príkonom 13 wattov pri 200 nitoch jasu prostredníctvom rozhrania POE.1
● Využite rýchlejšiu inštaláciu pomocou jedného kábla. Jednoducho zapojte kábel Power-over-Ethernet a je to. Nevyžaduje sa
žiadny napájací kábel.

Výkon ako na počítači

● Obsahuje vysokovýkonný procesor Texas Instruments TMS320DM8148 ARM○R CortexTM s pamäťou DDR3 SDRAM s kapacitou
1 GB a pamäťou eMMC Flash s kapacitou 2 GB.
● Podporuje implementácie VDI od spoločností Microsoft®, Citrix a VMware v jednom nastavení zariadenia.
● Obsahuje akceleráciu DSP pre technológiu RemoteFX a rozšírenia ARM® Neon pre Citrix SoC na dosiahnutie flexibilnejšieho
používania.

Technológia inteligentného nulového klienta HP

● Zvýšte výkonnosť siete a zlepšite zážitok pre koncového používateľa vďaka softvéru HP Velocity.
● Zjednodušte prostredie IT pomocou úplnej konfigurácie a rekonfigurácie kontroly nad operačným systémom.
● Automatická inteligencia využívaná v systéme HP Smart Zero Client Services vytvára zabezpečené prostredie stolného počítača
pre všetky zariadenia v priebehu niekoľkých minút a preberá z internetu všetko, čo potrebuje, čím používateľovi zaručuje
vynikajúcu ovládateľnosť.
● Ak sa zmení softvér virtualizácie klientov, inteligentný klient HP sa prispôsobí novému prostrediu. Jednoducho zmeňte
inteligentného klienta HP na iný protokol, vďaka čomu ušetríte čas aj peniaze.

Ekologické vlastnosti

● Znížte prevádzkové náklady spoločnosti s multifunkčným inteligentným nulovým klientom s rozhraním PoE
(Power-over-Ethernet) typu 1, prvým riešením od spoločnosti HP s minimálnymi požiadavkami na napájanie.
● Klient HP t410 All-in-One Smart Zero Client sa taktiež radí na popredné miesta v odvetví vývoja tenkých klientskych technológií,
ktoré sú šetrné k životnému prostrediu: Vyhovuje požiadavkám normy ENERGY STAR®, je registrovaný ako EPEAT® Gold2 a má
nízky obsah halogénov.3

S podporou HP

● Tenkí klienti HP majú k dispozícii globálne služby a podporu HP s vyše 50 000 profesionálmi IT vo viac ako 100 krajinách.
● Klient HP t410 All-in-One Smart Zero Client obsahuje štandardnú trojročnú obmedzenú záruku na hardvér vo väčšine oblastí.
● Vyberte si zo servisných služieb HP Care Pack, pomocou ktorých si môžete rozšíriť ochranu o nadštandardné záruky. Ďalšie
informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/lookuptool.4
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Klient HP t410 All-in-One Smart Zero Client Tabuľka s technickými údajmi

Dostupný operačný systém

Technológia HP Smart Zero Technology

Prehľadávač

Mozilla Firefox 15

Maximálna kapacita pamäte

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

Zvuk

Vnútorný stereo reproduktor (iba pre systémové pípanie). Zvukový výstup: mini konektor 3,5 mm, 16-, 20-, 24- alebo 32-bitové stereo, vzorkovacia
frekvencia 96 kHz. Zvukový vstup: 3,5 mm mini konektor pre mikrofón, 16-, 20-, 24- alebo 32-bitové stereo, vzorkovacia frekvencia 96 kHz.

Obrazovka

Displej s podsvietením WLED s uhlopriečkou 47 cm (18,5") s riešením 3M Display a 32-bitovou farebnou hĺbkou. Pevné rozlíšenie je 1366 x 768.

Možnosti komunikácie

Sieťová karta Gigabit Ethernet (RJ-45); Sieťová karta 10/100 Ethernet (pri používaní POE); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP s podporou DNS a DHCP; UDP
(10/100 Ethernet pri používaní technológie Power over Ethernet (POE))

Protokoly

technológia Citrix ICA; technológia Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View cez protokol RDP
(Použité protokoly závisia od nainštalovaného operačného systému)

Porty a konektory

4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofón; 1 slúchadlá; 1 napájací konektor
(Dva zo štyroch portov USB 2.0 sa používajú na klávesnicu a myš. Pri napájaní pomocou rozhrania POE budú fungovať správne len porty USB, cez ktoré
preteká prúd 100 mA a menší.)

Rozmery

44,93 x 15,91 x 34,1 cm
(so stojanom)

Hmotnosť

3,65 kg
(So stojanom)

Zdroj

24 W, univerzálna automatická detekcia 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz

Okolitý

Nízky obsah halogénových prvkov

Zhoda s normami energetickej K dispozícii konfigurácie spĺňajúce normu ENERGY STAR®
efektívnosti
Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Podmienky sa v jednotlivých krajinách líšia.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Klávesnica HP USB
SmartCard CCID

Pridajte zabezpečenie ďalšej hladiny pri zadávaní údajov s klávesnicou HP USB SmartCard CCID, ktorá má integrovanú
čítačku kariet smart, ktorá je nápomocná pri zjednodušení prístupových procedúr a zabránení neautorizovanému
prístupu k vášmu osobnému počítaču a sieťam.

Číslo produktu: E6D77AA

Monitor HP LCD montáž s
rýchlym uvoľnením

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné
ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte
na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

3 roky, výmena na
nasledujúci pracovný deň

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

HP poskytuje rýchlu výmenu poškodeného hardvéru jeden deň po poškodení v prípade, že nie je možné vyriešiť problém
na diaľku
Číslo produktu: U4847E
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Poznámky v krátkych správach
Štandardné pripojenie PoE typu 1 určuje, že prepínač PoE dodáva maximálne 15,4 W energie. Množstvo dostupnej energie z 15,4 W pre pripojené zariadenie PoE môžu ovplyvniť rôzne faktory, vrátane kvality a dĺžky
kabeláže, ako aj kvality fyzického sieťového pripojenia. Káble siete Ethernet s dĺžkou 100 metrov a viac obmedzia množstvo energie, ktorá je k dispozícii pre zariadenie PoE. Ak implementácia používateľa prekročí príkon
13 wattov a zariadenie HP t410 all-in-One Smart Zero Client inteligentne zisťuje, že má k dispozícii ešte ďalší príkon zo sieťového prepínača, môžete túto dodatočnú energiu využiť; alebo ak nie je k dispozícii žiadna
dodatočná energie, zníži sa jas obrazovky, aby sa zachoval príkon 13 wattov.
2 EPEAT® Gold v mieste registrácie komerčných stolových produktov HP. Stav registrácie vo svojej krajine nájdete na lokalite www.epeat.net.
3 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s
nízkym obsahom halogénových prvkov.
4 Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úrovne služieb a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Poskytovanie služby sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia
určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na lokalite www.hp.com/go/cpc.
1

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/thinclients
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku.
Microsoft a Windows sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft.
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