Taulukot

HP t410 Smart Zero -työasema
Ei hallintatoimia. Ei määrityksiä. Ei kompromisseja.
Ei hallintatoimia. Ei määrityksiä. Ei
kompromisseja. Sisäänrakennettu
automaattitunnistustekniikka
asiakasvirtualisointiin
käyttöympäristöissä, joissa tarvitaan
PC:n kaltainen suorituskyky, helppo
käyttöönotto ja joustava
protokollatuki.

Kaksi näyttöliitäntää

● Kahden näytön tuki DisplayPort- ja VGA-liitännöillä. Koe teräväpiirtolaatu yhden tai kahden näytön kokoonpanolla. Resoluutiotuki
1920 x1200 tarkkuuteen asti.

Vaikuttava suorituskyky, innovatiivinen muotoilu

● PC:n kaltainen suorituskyky pienessä koossa. Texas Instruments TMS IEC320 DM8148 ARM® Cortex™ -suoritin, 1 Gt:n DDR3
SDRAM -muisti ja 4 Gt:n eMMC Flash-kiintolevy.
● Varustettu DSP Acceleration for RemoteFX-, PCoIP- ja ARM® Neon -laajennuksilla Citrix SoC:tä varten joustavampaa
käyttökokemusta varten.

HP Smart Zero Client -tekniikka

● HP Smart Zero Client -palveluihin kuuluva Automatic Intelligence muodostaa suojatun työpöytäympäristön kaikille laitteille
minuuteissa ja lataa kaiken oleellisen kattavan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi.
● Jos työaseman virtualisointiohjelmisto muuttuu, HP Smart Client sopeutuu ympäristöön. Sinun tarvitsee vain määrittää HP
Smart Client -pääte toiseen protokollaan, jolloin säästät aikaa ja rahaa.

HP Velocity

● Vähennä verkkohäiriöitä vilkkailla alueilla HP Velocityn avulla. HP Velocity säilyttää verkon korkeimman mahdollisen
suorituskyvyn verkko-olosuhteiden muuttuessa.

Tärkeimmät Eco-ominaisuudet

● Voit nauttia perinteisestä tietokonetehokkuudesta ja multimedian toistosta, vaikka säästät energiaa. ENERGY STAR® -sertifioitu ja
EPEAT® Gold -rekisteröity. Vähähalogeeniset materiaalit ja materiaali, josta kierrätysmuovin osuus yli 10 %.

Laajempaa tukea

● HP t410 Smart Zero Client -työasema sisältää laitteiston kolmen vuoden rajoitetun vakiotakuun useimmilla alueilla. Pidennä
takuuaikaa HP Care Pack Services -takuulaajennuksilla. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/lookuptool.
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HP t410 Smart Zero -työasema Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

HP Smart Zero -tekniikka

Selain

Mozilla Firefox 15

Muistin enimmäismäärä

Enintään 1 Gt 400 MHz DDR3 SDRAM
ROM 4 Gt; Flash

Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Yhdysrakenteinen grafiikkasuoritin

Ääni

Sisäinen stereokaiutin. Äänentoisto: 1/8-tuumainen miniliitin, 16-, 20-, 24- tai 32-bittinen stereo, näytteenottotaajuus 96 kHz Sisääntuleva ääni:
1/8-tuumainen miniliitin mikrofonille, 16-, 20-, 24- tai 32-bittinen stereo, näytteenottotaajuus 96 kHz

Näyttö

Kahden näytön tuki; VGA-portti, DisplayPort 1.1a enimmäistarkkuudella 1 920 × 1 200 yhdelle tai kahdelle näytölle. Todellinen suorituskyky ja
käytettävissä olevat tarkkuudet vaihtelevat käytettävän virtualisointiprotokollan ja näytettävän sisällön mukaan.

Tietoliikenne

Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (kun POE on käytössä); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP, DNS ja DHCP; UDP
(10/100 Ethernet, kun Power over Ethernet (POE) on käytössä)

Protokollat

Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ (RDP:n kautta)

Portit ja liittimet

4 USB 2.0 -porttia; 1 RJ-45; 1 mikrofoniliitäntä; 1 kuulokeliitäntä; 1 virtaliitin
(Kaksi neljästä USB 2.0 -portista näppäimistöä ja hiirtä varten)

Mitat

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

Paino

0,638 kg

Virta

Maailmanlaajuinen autom. jännitteen tunnistus, 24 W, 100–240 V AC, 50–60 Hz

Ympäristö

vähähalogeen.

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyttyjä kokoonpanoja saatavilla

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu, joka sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Ehdot vaihtelevat maittain.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP Integrated Work Center
-jalusta Ultra Slim Desktop
ja Thin Clientille

HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajoitetun työpöytätilan käytön tinkimättä suorituskyvystä tai
tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan pöytätietokoneet ja HP Thin Client -laitteet
sekä useimmat lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n* (17–24") HP LCD -näytöt (katso tiedot yhteensopivuudesta Quick Spec
-tiedoista), joissa on standardien mukaiset VESA-kiinnitysaukot. * HP-näytöt, joiden paino on 3,4–4,8 kg.

Tuotenumero: LH526AA

HP Quick Release -kiinnike

Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n
litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen,
kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP:n avainkaapelilukko

HP:n avainkaapelilukko on suunniteltu käytettäväksi normaalien lukkopaikkojen kanssa, jollaisia on kannettavissa,
telakointiasemissa, pöytäkoneissa, litteissä näytöissä, tulostimissa ja projektoreissa. Suojaa arvokkaat IT-laitteet 1,83
m:n vinyylipäällysteisestä, galvanoidusta lentokoneteollisuusluokan teräsvaijerista koostuvalla lukolla, jonka voit kiertää
minkä tahansa kiinteän esineen ympäri ja kiinnittää sitten lukittavaan tietokoneeseen tai laitteeseen. Lukossa on
painonappiin perustuva lukitusmekanismi ja erillinen avain (ja vara-avain), jolla kaapelilukko avataan. Mukana toimitetaan
myös pieni tarrahihna, jonka avulla voit kerätä kaapelin ja säätää sen pituutta.

Tuotenumero: BV411AA

HP Smart Card CCID
-näppäimistö

Voit lisätä suojausta tietojen syöttöön HP:n USB SmartCard CCID -näppäimistöllä, joka sisältää integroidun älykorttien
lukulaitteen, mikä helpottaa kirjautumismenettelyjä ja estää luvattoman pääsyn tietokoneeseen ja verkkoihin.

5 vuoden vaihtopalvelu
seuraavana arkipäivänä

HP tarjoaa viallisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida ratkaista
etävianmäärityksellä. Takuu voimassa 5 vuotta.
Tuotenumero: U7929E

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: BV813AA
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Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/thinclients
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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