Datasheet

HP t410 Smart Zero client
Geen beheer. Geen configuratie. Geen compromissen.
Geen beheer. Geen configuratie. Geen
compromissen. Bevat
gebruiksvriendelijke
autosensingtechnologie met
eenvoudige installatie en configuratie
en flexibele protocolondersteuning
voor client virtualisatie-omgevingen
waar pc-prestaties vereist zijn.

Twee schermaansluitingen

● Een configuratie met twee digitale monitoren wordt ondersteund via geïntegreerde DisplayPort- en VGA-connectoren.
Ondersteunde resoluties in HD kwaliteit met één of twee schermen tot 1920 x 1200.

Indrukwekkende prestaties, innovatief design

● Dit kleine apparaat biedt pc-prestaties met een Texas Instruments TMS320DM8148 ARM® Cortex™-processor, 1 GB DDR3 SDRAM
en 4 GB eMMC flashgeheugen.
● DSP Acceleration voor RemoteFX, PCoIP en ARM® Neon-uitbreidingen voor Citrix HDX SoC (System on a Chip) waarborgen een
krachtige, soepele werking.

HP Smart Zero client technologie

● Automatische intelligentie die overgenomen wordt door HP Smart Zero Client Services creëert in minuten een veilige
desktopomgeving voor alle apparaten en downloadt alles wat nodig is voor een robuuste gebruikservaring.
● Als uw clientvirtualisatiesoftware verandert, past de HP Smart client zich aan uw omgeving aan. U bespaart tijd en geld omdat
uw HP Smart Client gemakkelijk instelbaar is voor een ander protocol.

HP Velocity

● HP Velocity, een nieuwe functie van HP, maximaliseert de kwaliteit van de netwerkverbinding in drukke omgevingen. Als de
netwerkcondities veranderen, waarborgt HP Velocity de beste connectiviteit.

Milieuvoordelen

● U beschikt over traditionele pc-prestaties en afspeelmogelijkheden voor multimedia, maar verbruikt minder stroom. ENERGY
STAR®-gecertificeerd en EPEAT® Gold-geregistreerd. Laag-halogeen materialen, meer dan 10% door consumenten gerecycled
plastic.

Méér dan standaard support

● De HP t410 Smart zero client heeft in de meeste regio's standaard drie jaar hardwaregarantie. Kies HP Care Pack Services om de
standaardgarantie uit te breiden. Meer informatie is beschikbaar op http://www.hp.com/go/lookuptool.
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HP t410 Smart Zero client Specificatietabel

Beschikbaar
besturingssysteem

HP Smart Zero technologie

Browser

Mozilla Firefox 15

Maximum geheugen

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

Beschikbare grafische
oplossingen

Graphics geïntegreerd op processor

Audio

Interne stereoluidspreker. Audio-uitvoer: 1/8-inch mini-connector, 16, 20, 24 of 32-bits stereo, 96-kHz sample rate. Audio-ingang: 1/8-inch mini
microfoonconnector, 16, 20, 24 of 32-bits stereo, 96-kHz sample rate.

Scherm

Ondersteunt tot 2 schermen; 1 VGA, 1 DisplayPort 1.1a met resoluties tot 1920 x 1200 voor één of twee schermen. De werkelijke prestaties en beschikbare
resoluties zijn mede afhankelijk van het gebruikte clientvirtualisatieprotocol en de weergegeven content.

Communicatie

Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (bij gebruik van POE); WOL (Wake on LAN); PXE; TCP/IP met DNS en DHCP; UDP
(10/100 Ethernet bij gebruik van POE (Power-over-Ethernet))

Protocollen

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

Poorten en connectoren

4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 microfoon; 1 hoofdtelefoon; 1 voedingsconnector
(Twee van de vier USB 2.0-poorten worden gebruikt voor toetsenbord en muis)

Afmetingen

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

Gewicht

638 gr

Voeding

Wereldwijd autosensing 24 Watt, 100-240 V, 50-60 Hz

Omgeving

Laag halogeen

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerde configuraties beschikbaar

Garantie

3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Voorwaarden variëren per land.

Datasheet

HP t410 Smart Zero client
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP Integrated Work Center
standaard voor ultra-slim
desktop en thin client

De HP Integrated Work Center standaard helpt gebruikers om beperkte bureauruimte optimaal te benutten zonder verlies
van prestaties of productiviteit. De standaard biedt plaats aan een HP Compaq 6005 Pro of 8000 serie HP ultra-slim
desktop pc of een HP thin client en de meeste HP 43,18- tot 60,96-cm* (17- tot 24-inch) diagonale HP LCD-monitoren
(zie de lijst van compatibele modellen hieronder) met standaard VESA montagebeugels. * HP monitoren met een gewicht
van 3,4 kg tot 4,8 kg.

Bestelnr.: LH526AA

HP Quick Release-beugel

Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en
andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte
optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

HP kabelslot met sleutel

Het HP kabelslot met sleutel is te gebruiken met industriestandaard ogen voor sloten van het type dat te vinden is op een
laptop, dockingstation, desktop pc, flat-panel monitor, printer of projector. Beveilig uw waardevolle IT-hardware met dit
slot dat bestaat uit een geharde 1,83-m stalen lange gegalvaniseerde staalkabel met vinylcoating die rond een vast
object kan worden gewonden en gemakkelijk bevestigd aan het apparaat dat u wilt vastzetten. Het slot heeft een
drukknopvergrendeling en een unieke sleutel (plus een reservesleutel) om de kabel te ontgrendelen. Een smalle
Velcro-strip is inbegrepen om de lengte van de kabel aan te passen aan de plaats waar u deze gebruikt.

Bestelnr.: BV411AA

HP Smart Card
CCID-toetsenbord

Voeg een extra beveiligingslaag toe op het datainvoerpunt met het HP USB SmartCard CCID-toetsenbord, met
geïntegreerde smart cardlezer om inlogprocedures te vereenvoudigen en ongeoorloofde toegang tot uw pc en
netwerken te voorkomen.

Bestelnr.: BV813AA

5 jaar exchange op de
volgende werkdag

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

HP biedt 5 jaar lang vervanging op de volgende dag van een defecte unit indien het probleem niet op afstand kan worden
opgelost.
Bestelnr.: U7929E
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HP t410 Smart Zero client

Meer informatie op
www.hp.eu/thinclients
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
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