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Usługa HP t410 Smart Zero Client
Bez zarządzania. Bez konfiguracji. Bez kompromisów.
Bez zarządzania. Bez konfiguracji. Bez
kompromisów. Wbudowana intuicyjna,
wyposażona w funkcję
automatycznego wykrywania
technologia do wirtualizacji środowisk
klienckich wymagających wydajności
na poziomie komputerów PC oraz
łatwej instalacji i elastycznych funkcji
obsługi protokołów.

Złącza dla dwóch monitorów

● Obsługa konfiguracji z dwoma monitorami cyfrowymi poprzez zintegrowane złącze DisplayPort i złącze VGA. Doświadcz jakości
HD w pojedynczych lub podwójnych monitorach o rozdzielczości do 1920x1200.

Imponująca wydajność, innowacyjna konstrukcja

● Wydajność typowa dla komputerów osobistych i niewielkie zużycie energii z procesorem Texas Instruments TMS320DM8148
ARM® Cortex™, 1 GB pamięci DDR3 SDRAM oraz 4 GB pamięci eMMC Flash.
● Rozszerzenia DSP Acceleration dla RemoteFX, PCoIP oraz ARM® Neon dla systemu Citrix HDX na układzie SoC pozwalają na
bardziej elastyczną obsługę przez użytkownika.

Technologia HP Smart Zero Client

● Inteligentne usługi HP Smart Zero Client pozwalają w ciągu kilku minut stworzyć bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich
urządzeń i pobierają wszystko, co wymagane, aby zapewnić użytkownikowi pełen dostęp do wszystkich funkcji.
● Jeżeli oprogramowanie do wirtualizacji klientów ulegnie zmianie, klient HP Smart Client dostosuje się do nowego środowiska.
Wystarczy przełączyć klienta HP Smart Client na inny protokół. Pozwala to zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy.

HP Velocity

● Poprawa słabej jakości połączeń sieciowych na obszarach roboczych o dużym zagęszczeniu dzięki HP Velocity, nowej funkcji od
HP. HP Velocity reaguje na zmieniające się warunki w sieci, utrzymując najwyższą jakość połączeń.

Ochrona środowiska

● Wydajność typowa dla komputerów PC i możliwość korzystania z odtwarzacza multimedialnego przy mniejszym zużyciu energii.
Certyfikaty ENERGY STAR® i EPEAT® Gold. Materiały o niskiej zawartości halogenu i ponad 10% tworzyw sztucznych
pochodzących z recyklingu.

Obsługa kompletnego rozwiązania

● W większości regionów urządzenie HP t410 Smart Zero Client jest objęte standardową, trzyletnią gwarancją ograniczoną na
sprzęt. Usługi z pakietu HP Care Pack umożliwiają przedłużenie i rozszerzenie umów serwisowych. Więcej informacji można
znaleźć pod adresem http://www.hp.com/go/lookuptool.
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Dostępny system operacyjny

Technologia HP Smart Zero

Przeglądarka

Mozilla Firefox 15

Maksymalna wielkość pamięci Maksymalnie 1 GB 400 MHz DDR3 SDRAM
ROM 4 GB; Flash
Dostępna karta graficzna

Układ graficzny zintegrowany z procesorem

Karta dźwiękowa

Głośnik wewnętrzny stereo. Wyjście audio: Gniazdo mini-jack 1/8 cala, 16, 20, 24 lub 32-bitowy dźwięk stereo, częstotliwość próbkowania 96 kHz. Wejście
audio: Gniazdo mikrofonowe mini-jack 1/8 cala, 16, 20, 24 lub 32-bitowy dźwięk stereo, częstotliwość próbkowania 96 kHz.

Wyświetlacz

Obsługa do 2 wyświetlaczy; 1 port VGA, 1 port DisplayPort 1.1a oferujące rozdzielczość do 1920x1200 dla jednego lub dwóch wyświetlaczy. Rzeczywista
dostępna wydajność i rozdzielczość może się różnić w zależności od używanego protokołu wirtualizacji klienta i wyświetlanych treści.

Komunikacja

Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (przy wykorzystaniu POE); Funkcja uruchamiania przez sieć LAN (WOL); PXE; TCP/IP z obsługą protokołów DNS i
DHCP; UDP
(10/100 Ethernet podczas korzystania z funkcji Power over Ethernet (POE))

Protokoły

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

Porty i złącza

4 porty USB 2.0; 1 port RJ-45; 1 gniazdo mikrofonowe; 1 gniazdo słuchawkowe; 1 złącze zasilania;
(Dwa z 4 portów USB 2.0 są wykorzystywane przez klawiaturę i mysz.)

Wymiary

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

Waga

0,638 kg

Zasilanie

24 W, dostosowany do warunków zasilania na całym świecie, automatycznie wykrywany, 100–240 V, 50–60 Hz

Ochrona środowiska

Niska zawartość halogenu

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Dostępne są konfiguracje zgodne z normą ENERGY STAR®

Gwarancja

3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Warunki mogą być różne w zależności od kraju.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Stojak HP Integrated Work
Center do komputera
biurkowego Ultra Slim i
terminala Thin Client

Stojak HP Integrated Work Center Stand pomaga optymalnie wykorzystać ograniczone miejsce na biurku bez szkody dla
wydajności lub produktywności — można w nim zamontować za pomocą standardowych uchwytów mocujących VESA
komputer biurkowy HP Compaq 6005 Pro lub HP Ultra-slim z serii 8000 albo terminal HP Thin Client oraz większość
monitorów LCD HP o przekątnej od 43,18 do 60,96 cm (17–24 cale*) (zob. informacje dot. zgodności zamieszczone w
skróconych danych technicznych). * Monitory HP o wadze od 3,4 kg do 4,8 kg.

Numer produktu: LH526AA

Uchwyt mocujący HP Quick
Release do monitorów LCD

Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA,
zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurkowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej
podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

Blokada przewodowa HP z
kluczem

Blokada przewodowa HP z kluczem pasuje do całego wyposażenia komputera oraz zgodnych ze standardami
branżowymi gniazd blokad, spotykanymi w laptopach, stacjach dokowania, komputerach biurkowych, płaskich
wyświetlaczach, drukarkach lub projektorach. Chroń swój cenny sprzęt informatyczny za pomocą blokady złożonej z
kabla o dł. 1,83 m ze stosowanej w lotnictwie galwanizowanej stali w powłoce winylowej, który można owinąć wokół
dowolnego obiektu stałego i łatwo zamocować w gnieździe blokady komputera lub innego urządzenia, które chcesz
zabezpieczyć. Blokada ma przyciskany mechanizm odblokowujący i unikalny klucz (oraz klucz zapasowy) do jej zdjęcia.
Dołączony mały pasek na rzep pomaga dopasować długość kabla blokady.

Numer produktu: BV411AA
Klawiatura standardowa HP
CCID Smart Card

Dodatkowy poziom zabezpieczeń przy wprowadzaniu danych dzięki klawiaturze HP USB SmartCard CCID z wbudowanym
czytnikiem kart inteligentnych, która ułatwia procedury logowania i zapobiega nieupoważnionemu dostępowi do
komputerów i sieci.

Numer produktu: BV813AA

5 lat, wymiana w następnym
dniu roboczym

Przez okres 5 lat HP zapewnia szybką wymianę niesprawnego sprzętu dzień po awarii, jeśli problemu nie można
rozwiązać zdalnie.
Numer produktu: U7929E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions

Karta produktu

Usługa HP t410 Smart Zero Client

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/thinclients
Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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