Podatkovni list

Pametni večnamenski nični odjemalec
HP t410
Pametni nični odjemalec v večnamenski rešitvi
Eden in edini HP-jev pametni
večnamenski nični odjemalec z
najnižjim napajanjem, ki omogoča
delovanje, podobno računalnikom – za
napajanje in povezovanje z omrežjem
potrebujete le en kabel. Poenostavite
delo na namizju brez potrebe po
upravljanju in kompromisih.

Oblika All-in-One

● Ustvarite zmogljivo okolje za virtualizacijo odjemalcev z izboljšano celotno rešitvijo, ki združuje varnost in upravljanje lahkih
odjemalcev za izjemno delovanje, podobno tistemu v računalnikih.
● Del inovativne oblike je monitor LED z diagonalo 18,5 palca, ki zavzame malo prostora na mizi.

Power-over-Ethernet

● Izkusite naše večnamenske nične odjemalce z najnižjim napajanjem in funkcijo Type 1 Power-over-Ethernet – oblikovani so za
delovanje pri 13 vatih in 200 nitih svetlosti prek funkcije Power-over-Ethernet.1
● Izkoristite prednosti, ki jih omogoča hitrejša nastavitev z le enim kablom. Preprosto priključite kabel Power-over-Ethernet in
pripravljeni ste na delo. Ne potrebujete napajalnega kabla A/C.

Delovanje podobno računalnikom

● Izdelano z vrhunskim procesorjem Texas Instruments TMS320DM8148 ARM○R CortexTM z 1 GB DDR3 SDRAM-a in 2 GB
pomnilnika eMMC Flash.
● Podpira implementacije Microsoft®, Citrix in VMware VDI v eni sami nastavitvi »naprave«.
● Odjemalci imajo pospeševanje DSP za razširitve RemoteFX in ARM® Neon za Citrix SoC, tako da je uporabniška izkušnja bolj
prilagodljiva.

Tehnologija ničnih odjemalcev HP Smart

● Izboljšajte delovanje omrežja in izkušnjo končnega uporabnika s programsko opremo HP Velocity.
● Poenostavite okolje IT s popolnim nadzorom konfiguriranja in ponovnega konfiguriranja operacijskega sistema.
● Samodejna inteligenca, ki jo prenašajo storitve za nične odjemalce HP Smart, vzpostavlja varno namizno okolje za vse naprave v
le nekaj minutah in prenese vse, kar potrebujete za robustno uporabniško izkušnjo.
● Če se vaša programska oprema za virtualizacijo odjemalcev spremeni, se bo pametni odjemalec HP prilagodil vašemu okolju.
Svojemu pametnemu odjemalcu HP enostavno spremenite namen za drug protokol in prihranite čas in denar.

Oznaka Eco-highlights; varovanje okolja

● S HP-jevo prvo rešitvijo ultra nizkega napajanja vrste Type 1 PoE za večnamenske nične odjemalce – Power-over-Ethernet –
lahko zmanjšate stroške delovanja podjetja.
● Pametni večnamenski nični odjemalec HP t410 je vodilni v industriji na področju razvoja okolju prijaznih tehnologij lahkih
odjemalcev: V skladu s standardom ENERGY STAR®, z zlato oznako EPEAT ®2 in nizko količino halogenih snovi.3

Podpora podjetja HP

● HP-jevi lahki odjemalci so podprti s HP-jevo globalno storitvijo in podporo več kot 50.000 strokovnjakov za IT v več kot 100
državah.
● Pametni večnamenski nični odjemalec HP t410 v večini regij vključuje standardno triletno omejeno garancijo na strojno opremo.
● Izbirajte med storitvami HP Care Pack za podaljšanje zaščite na daljši rok, kot je naveden v standardni garanciji. Za več
podrobnosti obiščite spletno mesto http://www.hp.com/go/lookuptool.4
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Pametni večnamenski nični odjemalec HP t410 Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski
sistem

Tehnologija HP Smart Zero

Brskalnik

Mozilla Firefox 15

Največja velikost pomnilnika

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

Zvočna kartica

Notranji stereo zvočnik (samo za sistemske piske). Izhod za zvok: 1/8-palčni mini priključek, 16-, 20-, 24- ali 32-bitni stereo, hitrost vzorčenja 96 kHz. Vhod
za zvok: 1/8-palčni mini priključek za mikrofon, 16-, 20-, 24- ali 32-bitni stereo, hitrost vzorčenja 96 kHz.

Prikaz

47 cm (18,5”) zaslon WLED z osvetlitvijo od zadaj, rešitvijo 3M Display in 32-bitno barvno globino. Fiksna ločljivost je 1366 x 768.

Komunikacije

Gigabitna povezava Ethernet (RJ-45); Ethernet 10/100 (z uporabo napajanja POE); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP z DNS-jem in DHCP-jem; UDP
(Ethernet 10/100 pri uporabi možnosti Power-over-Ethernet (POE))

Protokoli

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware Horizon View prek protokola RDP
(Protokoli so odvisni od nameščenega operacijskega sistema)

Vrata in priključki

4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofon; 1 izhod za slušalke; 1 priključek za napajanje
(Dvoje od 4 vrat USB 2.0 se uporablja za tipkovnico in miško. Kadar uporabljate možnost POE, delujejo pravilno le naprave USB, ki porabljajo 100 mA ali
manj.)

Mere

44,93 x 15,91 x 34,1 cm
(s podstavkom)

Teža

3,65 kg
(S podstavkom)

Napajanje

Samodejna zaznava po vsem svetu 24 W, 100–240 V izmenične napetosti, 50–60 Hz

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®

Garancija

3-letna omejena garancija za dele in delo. Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Tipkovnica HP USB CCID s
pametno kartico

Dodajte še eno raven varnosti pri vnosu podatkov s tipkovnico HP USB SmartCard CCID Keyboard, ki vključuje integriran
bralnik pametnih kartic, s katerim poenostavite postopke dostopa in preprečite nepooblaščen dostop do svojega
osebnega računalnika in omrežij.

Številka izdelka: E6D77AA

Mehanizem za zaslon LCD
Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

3-letna možnost menjave
naslednji delovni dan

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

HP omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče rešiti na daljavo
Številka izdelka: U4847E
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Pametni večnamenski nični odjemalec HP t410
Opombe k sporočilom
V skladu s standardom PoE type-1 je največja možna moč stikala PoE 15,4 W. To, koliko od 15,4 W moči je na voljo priključeni napravi PoE, je lahko odvisno od različnih dejavnikov, vključno s kakovostjo in dolžino kablov
ter kakovostjo fizičnih omrežnih povezav. V primeru kablov Ethernet dolžine 100 metrov ali več bo moč, na voljo napravi PoE, manjša. Če implementacija uporabnika preseže 13 vatov in HP-jev pametni večnamenski nični
odjemalec t410 zazna, da ima prek omrežnega stikala na voljo dodatno moč, lahko uporabi to dodatno moč; če dodatna moč ni na voljo, se zmanjša svetlost zaslona, da se ne preseže 13 vatov.
2 Zlata oznaka EPEAT®, kjer HP registrira komercialne namizne izdelke. Če si želite ogledati stanje registracije v svoji državi, obiščite spletno mesto www.epeat.net.
3 Zunanji viri napajanja, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Naknadno kupljeni nadomestni deli morda ne bodo imeli nizke količine halogenih snovi.
4 Storitve HP Care Pack so naprodaj posebej. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na geografsko lokacijo. Storitve lahko uporabljate od dneva nakupa strojne opreme.
Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Če želite podrobnosti, glejte www.hp.com/go/cpc.
1

Več informacij na
www.hp.eu/thinclients
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih
izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške
napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
Microsoft in Windows sta blagovni znamki Microsoftove skupine podjetij.
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