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HP t410 Smart Zero-klient
Ingen administrasjon. Ingen konfigurering. Ingen kompromisser.
Ingen administrasjon. Ingen
konfigurering. Ingen kompromisser.
Bygd med intuitiv Auto
Sense-teknologi for
klientvirtualiseringsmiljøer som krever
ytelse som en PC med enkel
utplassering og konfigurering og
fleksibel protokollstøtte.

To skjermtilkoblinger

● Har støtte for innebygd oppsett av to digitale skjermer via integrerte DisplayPort- og VGA-kontakter. Opplev HD-kvalitet med
enkle eller doble skjermoppløsninger opp til 1920x1200.

Imponerende ytelse, innovativ design

● Oppretthold ytelse som en PC på en liten grunnflate med en Texas Instruments TMS320DM8148 ARM® Cortex™-prosessor, 1 GB
DDR3 SDRAM og 4 GB eMMC Flash-minnekapasitet.
● Med DSP Acceleration for RemoteFX, PCoIP og ARM® Neon-utvidelser for Citrix HDX SoC (System on a Chip) for en mer fleksibel
brukeropplevelse.

HP Smart Zero Client-teknologi

● Automatisk intelligens, arvet fra HP Smart Zero Client Services, etablerer et sikkert stasjonært miljø for alle enheter på minutter,
og laster ned alt som trengs for å gi en robust brukeropplevelse.
● Hvis din klientvirtualiseringsprogramvare endres, vil HP Smart Client tilpasse seg miljøet ditt. Endre ganske enkelt din HP Smart
klient til en annen protokoll, og spar tid og penger.

HP Velocity

● Reduser dårlig nettverkstilkobling i travle arbeidsmiljøer med HP Velocity, en ny HP-funksjon. Når nettverksforholdene endrer
seg, vil HP Velocity reagere for å opprettholde høyest mulig ytelse.

Miljøhovedpunkter

● Dra nytte av tradisjonell, PC-liknende ytelse og multimedieavspilling samtidig som du bruker mindre energi. ENERGY
STAR®-sertifisert og EPEAT ® Gold-registrert. Halogenfattige materialer og resirkulert plast mer enn 10%.

Støtte utover boksen

● HP t410 Smart Zero Client inkluderer en standard, tre års begrenset maskinvaregaranti i de fleste regioner. Velg fra HP Care
Pack-tjenester for å utvide tjenestekontrakter. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/lookuptool.
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HP t410 Smart Zero-klient Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

HP Smart Zero-teknologi

Nettleser

Mozilla Firefox 15

Maksimalt minne

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

Tilgjengelig grafikk

Grafikk integrert i prosessor

Lyd

Intern stereohøyttaler. Lydutgang: 1/8 tomme minikontakt, 16-, 20-, 24- eller 32-bits stereo, 96 kHz samplingsfrekvens. Lydinngang: 1/8 tomme
minikontakt for mikrofon, 16-, 20-, 24- eller 32-bits stereo, 96 kHz samplingsfrekvens.

Skjerm

Støtter opptil 2 skjermer; 1 VGA, 1 DisplayPort 1.1a med oppløsning på opptil 1920 x 1200 for én eller to skjermer. Faktisk ytelse og tilgjengelige
oppløsninger varierer, avhengig av protokollen for klientvirtualisering som brukes og innhold som vises.

Kommunikasjon

Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (ved bruk av POE); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP med DNS og DHCP; UDP
(10/100 Ethernet ved bruk av Power over Ethernet (PoE))

Protokoller

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

Porter og kontakter

4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofon; 1 hodetelefoner; 1 strømkontakt
(To av 4 USB 2.0-porter brukes til tastatur og mus)

Mål

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

Vekt

0,638 kg

Strøm

Verdensdekkende m/autofastsetting 24 W, 100-240 V vs, 50-60 Hz

Miljømessig

Lavhalogen

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner tilgjengelig

Garanti

3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Betingelser og vilkår varierer fra land til land.
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HP t410 Smart Zero-klient
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP integrert
arbeidssenterstativ for
ekstra tynn stasjonær PC og
tynn klient

Det integrerte arbeidssenterstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset bordplass uten at
det går på bekostning av ytelse eller produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq 6005 Pro eller en supertynn
stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste LCD-skjermer fra HP på 17 til 24 tommer* (43,18 til 60,96
cm diagonalt, se under kompatibilitet i hurtigspesifikasjonene) med VESA-standardmonteringsbraketter. * HP-skjermer
som veier 3,4 til 4,8 kg (7,5 til 10,5 pund).

Produktnummer: LH526AA

HP hurtigutløserbrakett

En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer
og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av
arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP nøklet kabellås

HPs kabellås med nøkkel er konstruert for bruk i industristandard låsespor av den typen som finnes på bærebare og
stasjonære PCer, forankringsstasjoner, flatskjermer, skrivere og projektorer. Sikre verdifullt IT-utstyr med denne låsen
som består av en 1,83 m lang vinylbelagt, galvanisert stålkabel av flykvalitet som kan legges rundt et hvilket som helst
fast objekt og festes til datamaskinen eller enheten du vil beskytte. Låsen har en låsemekanisme med trykknapp og en
unik nøkkel (og en reservenøkkel) til å låse opp kabelen. En liten borrelåsstropp er også inkludert som en hjelp til å ordne
eller justere lengden på kabelen når den tas i bruk.

Produktnummer: BV411AA

HP Smart Card CCID-tastatur

Legg til et ekstra lag med sikkerhet ved dataregistreringspunktet med HP USB SmartCard CCID-tastatur, som har en
integrert smartkortleser for å forenkle tilgangsprosedyrer og hindre uautorisert tilgang til dine PCer og nettverk.

Produktnummer: BV813AA

5 års utskifting neste
virkedag

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår hvis problemet ikke kan
fjernløses, i 5 år.
Produktnummer: U7929E
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HP t410 Smart Zero-klient

Lær mer på
www.hp.eu/thinclients
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
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