Adatlap

HP t410 Smart Zero kliens
Nulla felügyelet. Nulla konfigurálás. Nulla kompromisszum.
Zéró felügyelet. Zéró konfigurálás.
Zéró kompromisszum. Intuitív
automatikus érzékelésű technológia
olyan kliensvirtualizációs
környezetekhez, amelyek egyszerűen
telepíthető és beállítható, rugalmas
protokolltámogatást nyújtó,
számítógépes szintű teljesítményt
igényelnek.

Két kijelzőt támogató csatlakozási lehetőségek

● Natív kétmonitoros kialakítás támogatása a beépített DisplayPort- és VGA-csatlakozókon keresztül. HD minőségű, egy- vagy
kétkijelzős megoldás max. 1920x1200 képpontos felbontással.

Meggyőző teljesítmény, innovatív kialakítás

● Az asztali számítógépekéhez hasonló teljesítmény kis méretben, Texas Instruments TMS320DM8148 ARM® Cortex™
processzorral, 1 GB DDR3 SDRAM és 4 GB eMMC Flash memóriakapacitással.
● DSP gyorsítás RemoteFX megoldáshoz, PCoIP és ARM® Neon bővítmények Citrix SoC lapkába integrált rendszerhez (System on a
Chip, SoC) – a hatékonyabb, rugalmas felhasználói élmény érdekében.

HP Smart Zero kliens technológia

● A HP Smart Zero Client szolgáltatások által átvett automatikus intelligencia minden eszköz számára percek alatt biztonságos
asztali környezetet hoz létre és a kiváló felhasználói élmény összes szükséges elemét letölti.
● Ha az Ön kliensvirtualizálási szoftvere módosul, a HP Smart kliens igazodni fog a környezethez. A HP intelligens klienst
egyszerűen átállíthatja másik protokoll használatára, amivel időt és pénzt takaríthat meg.

HP Velocity

● A HP új megoldása, a HP Velocity segítségével csökkenthető a zsúfolt munkakörnyezetek gyenge hálózati kapcsolata. A HP
Velocity igazodik a hálózati körülmények változásaihoz, hogy folyamatosan kiváló minőségű teljesítményt biztosítson.

Kiemelt gazdaságossági jellemzők

● Élvezze az asztali számítógépekéhez hasonló teljesítményt és multimédiás lejátszási funkciókat, kisebb energiafogyasztás
mellett. ENERGY STAR® tanúsítvány és EPEAT® Gold besorolás. Alacsony halogéntartalmú anyagok és felhasználás után
újrahasznosított műanyagok: több mint 10%.

Eszközön túlmutató támogatás

● A HP t410 Smart Zero klienshez szabványos, három éves korlátozott hardvergarancia is tartozik a legtöbb régióban. A
szervizszerződések meghosszabbításához többféle HP Care Pack szolgáltatás közül választhat. További információ:
http://www.hp.com/go/lookuptool.
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HP t410 Smart Zero kliens Műszaki jellemzők táblázata

Elérhető operációs rendszer

HP Smart Zero technológia

Böngésző

Mozilla Firefox 15

Legnagyobb memória

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

Elérhető grafikus kártya

A processzorba integrált grafikus vezérlő

Hangeszközök

Belső sztereó hangszóró. Audiokimenet: 1/8 hüvelykes mini-jack, 16, 20, 24 vagy 32 bites sztereó, 96 kHz-es mintavételezés. Hangbemenet: 1/8
hüvelykes mikrofon mini-jack, 16, 20, 24 vagy 32 bites sztereó, 96 kHz-es mintavételezés.

Képernyő

Legfeljebb két kijelzőt támogat; 1 VGA, 1 DisplayPort 1.1a, 1920 x 1200 felbontással egy- és kétkijelzős megjelenítés esetén. A ténylegesen elérhető
teljesítmény és felbontás a használt kliensvirtualizálási protokolltól és a megjelenített tartalomtól függően változhat.

Kommunikáció

Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (PoE használata esetén); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP protokoll DNS- és DHCP-támogatással; UDP
(10/100 Ethernet Power over Ethernet (POE) megoldás használata esetén)

Protokollok

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

Portok és csatlakozók

4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofonbemenet; 1 fejhallgató; 1 tápcsatlakozó
(A 4 USB 2.0 port közül kettő a billentyűzet és az egér használatához szükséges)

Méretek

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

Súly

0,638 kg

Áramellátás

24 W univerzális, automatikusan érzékelő, 100–240 V~, 50–60 Hz

Környezeti

Alacsony halogéntartalmú

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk igényelhetők

Garancia

3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A használati feltételek országonként eltérőek.
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HP t410 Smart Zero kliens
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP integrált Work Center
állvány ultravékony asztali
géphez és vékony klienshez

A HP Integrated Work Center állvánnyal maximálisan kihasználhatja az asztalon rendelkezésre álló korlátozott helyet,
mindezt a teljesítmény és a produktivitás feláldozása nélkül. Az állvány egy HP Compaq 6005 Pro számítógép, 8000
sorozatú HP ultravékony asztali gép vagy egy HP vékony kliens, valamint a legtöbb HP 17–24 hüvelykes* (43,18–60,96
cm-es) LCD-monitor elhelyezésére alkalmas (a kompatibilitást lásd a rövid ismertetőben), és VESA szabványú
rögzítőkonzolokat tartalmaz. * 3,4–4,8 kg tömegű HP monitorok.

Termékszám: LH526AA

HP gyorsrögzítő keret

Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a
kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy
falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP kulcsos kábelzár

A HP kulcsos kábelzár az ipari szabványú zárnyílásokkal történő használathoz készült, min amilyenek a noteszgépeken,
dokkolóegységeken, asztali számítógépeken, lapos kijelzőkön, nyomtatókon vagy kivetítőkön találhatók. Ezzel a zárral,
amely 1,83 m-es, vinilborítású, galvanizált, repülőtechnikában használatos, és a rögzített tárgyak köré hurkolható, majd
a védendő számítógéphez vagy eszközhöz csatlakoztatható acélkábellel rendelkezik, biztonságban tarthatók az értékes
informatikai hardverek. A zár nyomógombos mechanizmust és egyedi kulcsot (tartalékkulccsal) alkalmaz a kábel
kioldásához. Tatozéka egy kis tépőzáras szíj is, amely az elhelyezésnél és a használatnál a kábel elrendezését vagy
hosszának állítását segíti.

Termékszám: BV411AA
HP intelligens kártyás CCID
billentyűzet

Növelje egy szinttel a biztonságot az adatbeviteli helyeken a HP USB SmartCard CCID billentyűzettel, amely egy integrált
intelligenskártya-olvasót tartalmaz a hozzáférési folyamatok megkönnyítése és a számítógéphez és a hálózathoz való
illetéktelen hozzáférések megakadályozása céljával.

Termékszám: BV813AA

5 év, következő munkanapi
csere

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a hibát követő napon a helyszínen kicseréli a meghibásodott alkatrészt, 5
éves időtartamon belül.
Termékszám: U7929E

Adatlap

HP t410 Smart Zero kliens

További tájékoztatás:
www.hp.eu/thinclients
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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