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HP t410 All-in-One Akıllı Sıfır İstemci
Bir All-in-One çözümüyle akıllı bir zero istemci
Güç ve ağ bağlantısı için tek bir kablo
kullanarak PC benzeri performans
sunan, HP’nin en düşük güç tüketimli
tek all-in-one akıllı sıfır istemcisi.
Masaüstünüzü sıfır yönetim ve sıfır
riskle basitleştirin.

All-in-One tasarım

● İnce istemci güvenliği ile etkileyici PC benzeri performans yönetimini bir araya getiren modern all-in-one çözümüyle güçlü bir
istemci sanallaştırma ortamı oluşturun.
● Yenilikçi tasarım, masada daha az alan kaplayan 18,5” diyagonal LED monitör içerir.

Power-over-Ethernet

● Ethernet Üzerinden Güç aracılığıyla 200 nitlik parlaklıkta 13 watt'lık güç zarfı dahilinde çalışmak için tasarlanan ve Tip 1 Ethernet
Üzerinden Güç özelliğine sahip, en düşük güç tüketimli, all-in-one smart zero istemcilerimizi deneyin.1
● Daha hızlı, tek kablolu kurulumdan yararlanın. Power-over-Ethernet kablosuna takın ve anında hazır olun. AC bağlamak
gerekmez.

PC benzeri performans

● Yüksek performanslı bir Texas Instruments TMS320DM8148 ARM○R CortexTM işlemciyi, 1 GB DDR3 SDRAM ve 2 GB eMMC Flash
bellek kapasitesi ile kullanarak oluşturun.
● Tek bir “aygıt” kurulumunda Microsoft, Citrix ve VMware VDI uygulamalarını destekler.
● Daha esnek bir kullanıcı deneyimi sağlamak üzere RemoteFX için DSP Hızlandırma, Citrix SoC için ARM® Neon uzantıları içerir.

HP Akıllı Sıfır İstemci Teknolojisi

● HP Velocity yazılımı ile ağ performansını ve son kullanıcı deneyimini geliştirin.
● Eksiksiz yapılandırma ile BT ortamınızı basitleştirin ve işletim sisteminiz üzerindeki denetimi yeniden yapılandırın.
● HP Akıllı Sıfır İstemci Hizmetleri’nden devralınan Otomatik Zeka, tüm aygıtlar için dakikalar içinde güvenli bir masaüstü ortamı
kurar ve güçlü bir kullanıcı deneyimi sunmak için tüm gerekenleri indirir.
● İstemci sanallaştırma yazılımınız değişirse HP Akıllı İstemci, ortamınıza uyarlanır. HP Akıllı İstemcinizi zamandan ve paradan
tasarruf edecek şekilde başka bir protokole göre oluşturmanız yeter.

Ekonomik özellikler

● HP’nin ilk ultra düşük güç tüketimli, Tip 1 PoE (Power-over-Ethernet) all-in-one akıllı sıfır istemci çözümü ile şirketinizin işletme
maliyetlerinin azalmasına yardımcı olun.
● HP t410 All-in-One Smart Zero İstemci, çevre dostu ince istemci teknolojileri geliştirme konusunda da sektörün lideridir: ENERGY
STAR® onaylı, EPEAT ® Gold tescilli2, Düşük halojenli malzemeler.3

HP tarafından desteklenir

● HP İnce İstemciler, 100'den fazla ülkede, 50.000 BT profesyonelinden oluşan ağımızla HP global hizmet ve destek tarafından
desteklenmektedir.
● HP t410 All-in-One Akıllı Sıfır İstemci, çoğu bölgede standart 3 yıllık sınırlı donanım garantisi içerir.
● Korumanızı standart garantinin ötesine taşımak için HP Care Pack Hizmetleri'nden istediğinizi seçin. Daha fazla ayrıntı için
http://www.hp.com/go/lookuptool adresini ziyaret edin.4
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HP t410 All-in-One Akıllı Sıfır İstemci Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

HP Akıllı Sıfır Teknolojisi

Tarayıcı

Mozilla Firefox 15

Azami Bellek

En fazla 1 GB DDR3-800 SDRAM
ROM 4 GB; Flash

Ses

Dahili stereo hoparlör (yalnızca sistemin ses çıkarma işlevleri için). Ses çıkışı: 1/8 inç mini jak, 16, 20, 24 veya 32 bit stereo, 96 kHz örnek hızı. Ses girişi: 1/8
inç mikrofon mini jakı, 16, 20, 24 veya 32 bit stereo, 96 kHz örnek hızı.

Ekran

3M Ekran Çözümüyle ve 32 bit renk derinliğine sahip 18,5” diyagonal WLED arkadan aydınlatmalı ekran. Sabit çözünürlük: 1366 x 768.

İletişim

Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (POE kullanırken); LAN üzerinden açma (WOL); PXE; DNS ve DHCP ile TCP/IP; UDP
(Ethernet Üzerinden Güç (POE) kullanırken 10/100 Ethernet)

Protokoller

Citrix ICA; Citrix HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); RDP özellikli VMware Horizon View
(Protokoller, yüklü işletim sistemine bağlıdır)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofon; 1 kulaklık; 1 güç konektörü
(4 USB 2.0 bağlantı noktasından ikisi klavye ve fare için kullanılır. POE üzerinde çalışırken, yalnızca 100 mA veya daha az akım çeken USB aygıtlar düzgün
çalışır.)

Boyutlar

44,93x15,91x34,1 cm
(ayaklı)

Ağırlık

3,65 kg
(Ayaklı)

Güç

24 W üniversal otomatik algılama, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Çevre koruma

Düşük halojen

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı yapılandırmalar mevcuttur

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir.
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HP t410 All-in-One Akıllı Sıfır İstemci
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP USB Akıllı Kart CCID
Klavye

Erişim işlemlerini kolaylaştıran ve ağlarınıza bilgisayarınızdan izinsiz erişimi önleyen tümleşik akıllı kart okuyucusu içeren
HP USB SmartCard CCID Klavye ile veri girişi düzeyinde ek bir güvenlik katmanı elde edin.

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp
Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve
kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma
alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: E6D77AA

Ürün numarası: EM870AA

3 yıllık bir sonraki iş günü
değiştirme garantisi

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

HP, sorunun uzaktan çözülememesi durumunda, arızalanan donanımınızı arızadan sonraki gün hızlı bir şekilde değiştirir
Ürün numarası: U4847E
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HP t410 All-in-One Akıllı Sıfır İstemci
Mesaj Altbilgileri
PoE tip-1 standardı, PoE güç anahtarının maksimum 15,4 W değerinde güç sağlayabileceğini ifade eder. 15,4 W değerindeki gücün ne kadarının bağlanan PoE aygıtı tarafından kullanılabilir olacağı, kabloların kalitesi ve
uzunluğu ile ağ bağlantısının fiziki kalitesi dahil olmak üzere çeşitli etkenlere bağlıdır. 100 metre veya daha uzun olan ethernet kabloları, PoE aygıtının kullanabileceği güç miktarının azalmasına yol açar. Kullanıcı
uygulaması 13 watt'lık güç zarfını aşarsa ve HP t410 All-in-One Smart Zero İstemci ağdaki güç anahtarında kullanılabilir ek güç bulunduğunu akıllı bir şekilde tespit ederse, bu güçten yararlanabilir; veya ilave güç mevcut
değilse, ekran parlaklığını 13 watt güç zarfı değerine düşürür.
2 HP'nin ticari monitör ürünlerini tescil ettirdiği EPEAT® Gold. Ülkenizdeki tescil durumu için www.epeat.net adresine bakın.
3 Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları düşük halojen olmayabilir.
4 HP Care Pack Hizmetleri ayrı satılır. HP Care Pack Hizmetleri'nin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Belirli sınırlamalar söz konusu
olabilir. Ayrıntılı bilgi için www.hp.com/go/cpc adresine bakın.
1

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/thinclients
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
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