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HP t410 Smart Zero-klient
Ingen administration. Ingen konfiguration. Ingen kompromiser.
Ingen administration. Ingen
konfiguration. Ingen kompromiser.
Skabt med intuitiv,
auto-sensing-teknologi til
klientvirtualiseringsmiljøer, der kræver
pc-lignende ydelse, nem installation
og fleksibel protokolunderstøttelse.

To skærmforbindelser

● Understøtter som standard en opsætning med to digitale skærme via integreret DisplayPort og VGA-stik. Oplev HD-kvalitet med
én eller to skærmopløsninger op til 1920 x 1200.

Imponerende ydelse, banebrydende design

● Få pc-lignende ydeevne i et lille flademål med en TMS320DM8148 ARM® Cortex™-processor fra Texas Instruments og kapacitet
på 1 GB DDR3 SDRAM og 2 GB eMMC Flash-hukommelse.
● Med DSP Acceleration til RemoteFX, PCoIP og ARM® Neon-udvidelser til Citrix HDX System on a Chip (SoC) for at opnå en mere
fleksibel brugeroplevelse.

HP Smart Zero Client-teknologi

● Automatic Intelligence, som er overtaget af HP Smart Zero Client Services, opnår et sikkert desktopmiljø for alle enheder på få
minutter og downloader alt, hvad det behøver for at sikre en robust kundeoplevelse.
● Hvis din klientvirtualiseringssoftware ændrer sig, vil din HP Smart Client tilpasse sig dit miljø. Du skal bare knytte din HP
Smart-klient til en anden protokol, hvilket sparer både tid og penge.

HP Velocity

● Reducer dårlig netværksforbindelse i tæt befolkede arbejdsmiljøer med HP hastighed, en ny HP-funktion. I takt med, at
netværksforholdene ændrer sig, reagerer HP Velocity for at opretholde den bedste ydelse.

Miljøvenlige egenskaber

● Få fordel af traditionel pc-lignende ydeevne og multimedieafspilning – samt et lavere energiforbrug. ENERGY STAR®-mærket og
EPEAT® Gold-registreret. Materialer med lavt halogenindhold og genbrugsplastik udgør mere end 10%.

Understøtter mere end produktet

● HP's t410 Smart Zero-klient har som standard tre års begrænset hardwaregaranti i de fleste områder. Vælg mellem HP Care
Pack Services, hvis du vil forlænge servicekontrakter. Gå til http://www.hp.com/go/lookuptool, hvis du vil have flere oplysninger
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HP t410 Smart Zero-klient Tabel over specifikationer

OS

HP Smart Zero-teknologi

Browser

Mozilla Firefox 15

Maksimal RAM

Op til 1 GB 400 MHz DDR3 SDRAM
ROM 4 GB; Flash

Tilgængelige grafikkort

Grafikkort integreret i processor

Lyd

Intern stereohøjttaler. Lydudgang: 1/8" ministik, 16, 20, 24 eller 32-bit stereo, 96 kHz sampling-hastighed. Lydindgang: 1/8" ministik til mikrofon, 16, 20,
24 eller 32-bit stereo, 96 kHz sampling-hastighed.

Skærm

Understøtter op til 2 skærme; 1 VGA, 1 DisplayPort 1.1a med opløsninger på op til 1920 x 1200 for én eller to skærme. Den faktiske ydeevne og faktiske
opløsninger, der er tilgængelige, afhænger af den af kunden anvendte virtualiseringsprotokol og det viste indhold.

Kommunikation

Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (ved brug af POE); Wake on Lan (WOL); PXE; TCP/IP med DNS og DHCP; UDP
(10/100 Ethernet ved brug af Power over Ethernet (POE),)

Protokoller

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

Porte og stik

4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofon; 1 hovedtelefon; 1 strømstik
(2 x 4 USB 2.0-porte til tastatur og mus.)

Mål

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

Vægt

0,638 kg

Strøm

24 watt global auto-sensing, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Miljømæssigt

Lav halogen

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR® -mærkede konfigurationer kan fås

Garanti

3 års begrænset garanti, inklusive 3 års reservedele og arbejdskraft. Vilkår og betingelser varierer fra land til land.
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HP t410 Smart Zero-klient
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP stativ til integreret
driftscenter til ultraslank
desktop og tynd klient

HP's stativ til integreret driftscenter er designet på en sådan måde, at du får mest muligt ud af bordpladsen uden at gå på
kompromis med ydelse eller produktivitet, idet det kan rumme en HP Compaq 6005 Pro, en HP ultraslankt desktop pc i
8000-serien eller en HP tynd klient samt de fleste HP 17 til 24"* (43,18 til 60,96 cm) (diagonalt) LCD-skærme (se
nedenstående kompatibilitetsliste) med VESA-standardmonteringskonsoller. * HP-skærme, der vejer fra 3,4 kg til 4,8 kg.

Produktnummer: LH526AA

HP Quick Release-beslag

En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og
andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen
optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP kabellås med nøgle

HP-kabellåsen med nøgle er beregnet til standard låseslots som dem, der findes på bærbare, dockingstationer,
stationære pc'er, fladskærme, printere eller projektorer. Beskyt din værdifulde it-hardware med denne lås, som består af
1,83 m vinylbelagt, galvaniseret stålkabel (det samme stål, som bruges i fly), der føres rundt om en stationær genstand
og herefter sluttes til den computer eller enhed, der skal låses fast. Låsen har en trykknapmekanisme og en unik nøgle
(ekstranøgle medfølger) til åbning af kablet. Der følger endvidere en lille Velcro-strop med, så kablets længde kan
justeres.

Produktnummer: BV411AA

HP Smart Card CCID-tastatur

Tilføj ekstra sikkerhed ved stedet for dataindtastning med HP USB SmartCard-CCID-tastaturet, der omfatter en integreret
Smart Card-læser, som er med til at forenkle adgangsprocedurer og forhindre uautoriseret adgang til dine pc'er og
netværk.

Produktnummer: BV813AA

5 år med ombytning næste
hverdag

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

HP sørger i 5 år for hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed dagen efter, at den går ned, hvis ikke problemet kan
løses via fjernsupport.
Produktnummer: U7929E
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HP t410 Smart Zero-klient

Få mere at vide på
www.hp.eu/thinclients
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser i dette dokument.
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