Specifikace

HP t410 Smart Zero Client
Bez potřeby správy. Bez potřeby konfigurace. Bez kompromisů.
Bez potřeby správy. Bez potřeby
konfigurace. Bez kompromisů. Zakládá
se na intuitivní technologii s
automatickou detekcí pro prostředí
virtualizace klientů, která vyžadují
výkon jako od počítače PC společně se
snadnou instalací a flexibilní podporou
protokolů.

Připojení dvou displejů

● Podporuje nativní připojení dvou digitálních monitorů prostřednictvím integrovaných konektorů DisplayPort a VGA. Získejte obraz
v kvalitě HD na jednom nebo dvou displejích s rozlišením až 1 920 x 1200.

Úchvatný výkon, inovativní design

● Výkon, jaký očekáváte od klasického počítače, zajistí procesor Texas Instruments TMS320DM8148 ARM® Cortex™, 1 GB paměti
DDR3 SDRAM a 2 GB paměti eMMC Flash. To vše najdete v malém, prostorově úsporném provedení.
● Akcelerace DSP pro technologii RemoteFX, technologie PCoIP a rozšíření ARM® Neon pro řešení Citrix HDX SoC (System on a Chip)
zajišťují výkonné a flexibilní možnosti uživatelů.

Technologie nulového klienta HP Smart

● Automatická inteligence jako součást služeb nulového klienta HP Smart během několika minut vytvoří pro všechna zařízení
zabezpečené prostředí stolního počítače a stáhne vše, co potřebuje k zajištění stálých uživatelských možností.
● Změníte-li software pro virtualizaci klientů, klient HP Smart se vašemu prostředí přizpůsobí. Stačí změnit využití klienta HP Smart
pro jiný protokol. Ušetříte tak čas i peníze.

Systém HP Velocity

● Díky nové funkci HP Velocity se již nemusíte obávat horších možností připojení k síti v hustě obsazených pracovních prostředích.
Funkce HP Velocity reaguje na změny stavu síťového připojení, aby zajišťovala nejvyšší výkon.

Ochrana prostředí

● Získejte výkon a možnosti přehrávání multimédií, jaké očekáváte od klasického počítače, s nižší spotřebou energie. Certifikace
ENERGY STAR® a registrace EPEAT® Gold. Materiály s nízkým obsahem halogenů a obsah recyklovatelných plastů více než 10 %.

Podpora nad rámec balení

● Nulový klient HP t410 Smart je dostupný se standardní tříletou omezenou zárukou na hardware platnou ve většině oblastí.
Vyberte si některou ze služeb HP Care Pack a rozšiřte stávající možnosti servisu. Podrobnosti naleznete na adrese
http://www.hp.com/go/lookuptool.
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Dostupný operační systém

Technologie HP Smart Zero Technology

Prohlížeč

Mozilla Firefox 15

Maximální paměť

Max. 1 GB 400 MHz DDR3 SDRAM
Paměť ROM 4 GB; Flash

Dostupná grafika

Grafika integrovaná v procesoru

Zvuk

Interní stereofonní reproduktor. Zvukový výstup: 3,18mm konektor minijack, 16, 20, 24 nebo 32bitové stereofonní pásmo, vzorkovací frekvence 96 kHz.
Zvukový vstup: 3,18mm konektor minijack pro mikrofon, 16, 20, 24 nebo 32bitové stereofonní pásmo, vzorkovací frekvence 96 kHz.

Monitor

Podpora až 2 displejů; 1 port VGA, 1 port DisplayPort 1.1a s rozlišením až 1 920 x 1 200 pro jeden nebo dva monitory. Skutečný výkon a rozlišení se budou
lišit na základě používaného protokolu pro virtualizaci klientů a zobrazovaného obsahu.

Komunikace

Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (při použití POE); Wake on LAN (WOL); PXE; Protokol TCP/IP s DNS a DHCP; UDP
(10/100 Ethernet při použití technologie Power over Ethernet (POE))

Protokoly

Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ prostřednictvím protokolu RDP

Porty a konektory

4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofon; 1 výstup pro sluchátka; 1 konektor napájení
(Dva ze 4 portů USB 2.0 jsou využívány klávesnicí a myší.)

Rozměry

14,8 x 18,5 x 3,2 cm

Hmotnost

0,638 kg

Napájení

Univerzální/automatická detekce 24 W, 100–240 V stř., 50–60 Hz

Ekologické informace

Nízký obsah halogenů

Kompatibilita s požadavky na K dispozici jsou konfigurace splňující normu ENERGY STAR®
energetickou efektivnost
Záruka

3letá omezená záruka, včetně 3letá záruky na náhradní díly a práci. Podmínky záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Integrovaný stojan
pracovního centra HP pro
ultratenký stolní počítač
a tenkého klienta

Stojan pro integrované pracovní centrum HP byl navržen s cílem maximalizovat využití omezeného místa na stole bez
nutnosti snížit výkonnost a produktivity. Stojan lze použít pro ultratenké počítače HP Compaq řady 6005 a počítače HP
řady 8000, tenké klienty HP a většinu displejů LCD HP s úhlopříčkou 43,18 až 60,96 cm* (17 až 24"), které jsou vybaveny
standardními montážními konzolami VESA, (viz seznam kompatibilních zařízení ve specifikacích produktu). *Displeje HP
vážící 3,4 kg až 4,8 kg.

Produktové číslo: LH526AA

Rychloupínací držák HP

Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní displeje HP a
jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a
maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

Lankový zámek HP Keyed

Lankový zámek HP Keyed je určen pro použití se standardním slotem zámku, kterým jsou vybaveny notebooky, dokovací
stanice, stolní počítače, monitory, tiskárny či projektory. Obtočte tento zámek s 1,83 m dlouhým galvanizovaným
ocelovým kabelem s vinylovým povrchem kolem nějakého zabezpečeného objektu a poté jej připojte k počítači nebo
zařízení, které chcete chránit. Zámek je vybaven mechanizmem uzamčení stisknutím jediného tlačítka a jedinečným
klíčem (včetně klíče náhradního) pro odemčení kabelu. Délku kabelu je možné nastavit podle potřeby možné pomocí
připojeného suchého zipu.

Produktové číslo: BV411AA

Klávesnice HP CCID s
podporou čipových karet

Klávesnice HP USB SmartCard CCID zvyšuje úroveň zabezpečení v místě zadávání dat a obsahuje integrovanou čtečku
karet Smart Card, která zjednodušuje přístupové operace a zamezuje neoprávněnému přístupu k vašim počítačům a
sítím.

Produktové číslo: BV813AA

Pětiletá záruka s výměnou
následující pracovní den

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

V případě, že problém nelze vyřešit na dálku, společnost HP zaručuje po dobu 5 let rychlou výměnu vadného hardwaru
následující den po poruše.
Produktové číslo: U7929E

Specifikace

HP t410 Smart Zero Client

Více informací na
www.hp.eu/thinclients
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny
v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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