Φύλλο δεδομένων

HP t410 Smart Zero Client
Χωρίς διαχείριση. Χωρίς διαμόρφωση. Χωρίς συμβιβασμούς.
Χωρίς διαχείριση. Χωρίς διαμόρφωση.
Χωρίς συμβιβασμούς. Ενσωματωμένη
έξυπνη τεχνολογία αυτόματης
ανίχνευσης για περιβάλλοντα
εικονικοποίησης client που απαιτούν
απόδοση υπολογιστή με απλή
εγκατάσταση και ευέλικτη
υποστήριξη πρωτοκόλλων.

Συνδέσεις για δύο οθόνες

● Με εγγενή υποστήριξη για εγκατάσταση δύο ψηφιακών οθονών μέσω των ενσωματωμένων υποδοχών DisplayPort και VGA.
Απολαύστε ποιότητα HD με ανάλυση μονής ή διπλής οθόνης έως 1920 x 1200.

Εντυπωσιακή απόδοση, πρωτοποριακός σχεδιασμός

● Εξασφαλίστε απόδοση υπολογιστή σε μικρό μέγεθος με επεξεργαστή Texas Instruments TMS320DM8148 ARM® Cortex™,
μνήμη SDRAM DDR3 1 GB και χωρητικότητα μνήμης flash eMMC 4 GB.
● Διαθέτει επιτάχυνση DSP για επεκτάσεις RemoteFX, PCoIP και ARM® Neon για Citrix HDX System on a Chip (SoC) για ευέλικτη
εμπειρία χρήστη με ισχυρότερες δυνατότητες.

Τεχνολογία HP Smart Zero Client

● Η λειτουργία Automatic Intelligence των HP Smart Zero Client Services εξασφαλίζει σε λίγα λεπτά ένα ασφαλές περιβάλλον
επιτραπέζιου υπολογιστή για όλες τις συσκευές και κατεβάζει όλα όσα απαιτούνται για μια ισχυρή εμπειρία χρήστη.
● Εάν το λογισμικό client virtualization αλλάξει, ο HP Smart Client θα προσαρμοστεί στο περιβάλλον σας. Απλά διαμορφώστε το
HP Smart Client για διαφορετικό πρωτόκολλο, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρήμα.

HP Velocity

● Περιορίστε τα προβλήματα συνδεσιμότητας στο δίκτυο σε περιβάλλοντα εργασίας με πολλούς υπολογιστές, αξιοποιώντας τη
νέα λειτουργία HP Velocity της HP. Καθώς οι συνθήκες στο δίκτυο μεταβάλλονται, το HP Velocity τίθεται σε λειτουργία και
διατηρεί τη μέγιστη δυνατή ποιότητα απόδοσης.

Eco-highlights

● Επωφεληθείτε από την παραδοσιακή απόδοση υπολογιστή και αναπαραγωγή πολυμέσων με μικρότερη κατανάλωση
ενέργειας. Πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® Gold. Υλικά με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο και από
ανακυκλωμένα πλαστικά σε ποσοστό πάνω από 10%.

Εκτεταμένη υποστήριξη

● Ο HP t410 Smart Zero Client διαθέτει τυπική περιορισμένη εγγύηση υλικού 3 ετών στις περισσότερες χώρες/περιοχές. Επιλέξτε
από τις Υπηρεσίες HP Care Pack για να επεκτείνετε τα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες:
http://www.hp.com/go/lookuptool.
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HP t410 Smart Zero Client Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

HP Smart Zero Technology

Πρόγραμμα περιήγησης

Mozilla Firefox 15

Μέγιστη μνήμη

Έως 1 GB 400 MHz DDR3 SDRAM
ROM 4 GB; Flash

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά στον επεξεργαστή

Ήχος

Εσωτερικό στερεοφωνικό ηχείο. Έξοδος ήχου: Υποδοχή mini 1/8 ίντσας, στερεοφωνικός ήχος 16, 20, 24 ή 32-bit, ρυθμός δειγματοληψίας 96kHz.
Είσοδος ήχου: Υποδοχή μικροφώνου mini 1/8 ίντσας, στερεοφωνικός ήχος 16, 20, 24 ή 32-bit, ρυθμός δειγματοληψίας 96kHz.

Οθόνη

Υποστηρίζει έως 2 οθόνες, 1 VGA, 1 DisplayPort 1.1a με ανάλυση έως 1.920 x 1.200 για μία ή δύο οθόνες. Η πραγματική απόδοση και ανάλυση διαφέρει
ανάλογα με πρωτόκολλο εικονικοποίησης υπολογιστή-πελάτη και το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη.

Επικοινωνίες

Gigabit Ethernet (RJ-45), 10/100 Ethernet (κατά τη χρήση POE), Wake on LAN (WOL), PXE, TCP/IP με DNS και DHCP, UDP
(10/100 Ethernet κατά τη χρήση Power over Ethernet (PΟE))

Πρωτόκολλα

Citrix® ICA, Citrix® HDX, Microsoft RDP, Microsoft RemoteFX (RFX), VMware® Horizon View™ μέσω RDP

Θύρες και υποδοχές

4 USB 2.0, 1 RJ-45, 1 μικροφώνου, 1 ακουστικών, 1 υποδοχή τροφοδοτικού
(Δύο από τις 4 θύρες USB 2.0 χρησιμοποιούνται για το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.)

Διαστάσεις

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

Βάρος

0,638 kg

Ισχύς

Αυτόματη ανίχνευση τάσης παγκόσμια 24 W, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Διαθέσιμες διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®
ενέργειας
Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
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HP t410 Smart Zero Client
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Βάση HP Integrated Work
Center για επιτραπέζιο
υπολογιστή Ultra Slim και
Thin Client

Η Βάση HP Integrated Work Center είναι σχεδιασμένη να μεγιστοποιεί τη χρήση των περιορισμένων χώρων χωρίς
συμβιβασμούς στην απόδοση ή την παραγωγικότητα, φιλοξενώντας έναν επιτραπέζιο υπολογιστή HP Compaq 6005
Pro ή 8000 Series HP Ultra-slim ή ένα HP Thin Client και τις περισσότερες οθόνες LCD HP 17 έως 24 ιν.* (43,18 έως
60,96 cm) (για τη συμβατότητα ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές) με βραχίονες ανάρτησης VESA. * Οθόνες HP με
βάρος 3,4 kg έως 4,8 kg (7,5 έως 10,5 λίβρες).

Αριθμός προϊόντος: LH526AA

Βραχίονας HP γρήγορης
αποδέσμευσης

Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και
άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας
τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Κλειδαριά καλωδίου με
κλειδί HP

Η κλειδαριά καλωδίου με κλειδί HP έχει σχεδιαστεί για χρήση με τυπικές υποδοχές κλειδαριάς, όπως αυτές που
υπάρχουν σε φορητούς υπολογιστές, σταθμούς επιτραπέζιας σύνδεσης, επιτραπέζιους υπολογιστές, επίπεδες οθόνες,
εκτυπωτές ή προβολείς. Ασφαλίστε το πολύτιμο υλικό IT με αυτή την κλειδαριά που αποτελείται από καλώδιο 6,00’
(1,83 m) από γαλβανισμένο, ανθεκτικό ατσάλι που χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική με επίστρωση βινυλίου, το
οποίο μπορείτε να τυλίξετε γύρω από οποιοδήποτε σταθερό αντικείμενο και στη συνέχεια να το συνδέσετε στον
υπολογιστή ή τη συσκευή που θέλετε να κλειδώσετε. Η κλειδαριά διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος με κουμπί κι ένα
μοναδικό κλειδί (καθώς και ένα εφεδρικό κλειδί) που ξεκλειδώνει το καλώδιο. Περιλαμβάνεται επίσης ένα μικρό λουρί
Velcro που βοηθά στη διαχείριση ή τη ρύθμιση του μήκους του καλωδίου κατά την τοποθέτηση και χρήση του.

Αριθμός προϊόντος: BV411AA
Πληκτρολόγιο με CCID
έξυπνης κάρτας της HP

Προσθέστε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στο σημείο εισαγωγής δεδομένων με το πληκτρολόγιο HP USB SmartCard
CCID, που περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών για την απλοποίηση των
διαδικασιών πρόσβασης και την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους υπολογιστές και τα δίκτυά σας.

Αριθμός προϊόντος: BV813AA

5 έτη με αντικατάσταση την
επόμενη εργάσιμη

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση της προβληματικής μονάδας υλικού την επόμενη ημέρα, εάν το πρόβλημα δεν
μπορεί να επιλυθεί απομακρυσμένα. Ισχύει για 5 έτη.
Αριθμός προϊόντος: U7929E
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HP t410 Smart Zero Client

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/thinclients
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν
πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
4AA4-2164ELE, Απρίλιος 2015

