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HP t410 Smart Zero Client
Zero trabalho de gestão. Zero trabalho de configuração. Zero compromissos.
Zero trabalho de gestão. Zero trabalho
de configuração. Zero compromissos.
Construído com tecnologia intuitiva,
auto-sensitiva para ambientes de
virtualização de cliente que exigem
desempenho semelhante a PC com
configuração de aplicação simples e
suporte de protocolo flexível.

Ligações de dois ecrãs

● Suporte de origem para uma configuração de dois monitores digitais através de conectores DisplayPort e VGA integrados.
Experimente qualidade HD com ecrã simples ou duplo com resolução até 1920x1200.

Desempenho impressionante, design inovador

● Mantenha desempenho semelhante a PC num formato pequeno com um processador Texas Instruments TMS320DM8148 ARM®
Cortex™, capacidade de memória DDR3 SDRAM de 1 GB e eMMC Flash de 4 GB.
● Dispõe de DSP Acceleration para RemoteFX, PCoIP e extensões ARM® Neon para Citrix HDX System num Chip (SoC) para uma
experiência de utilizador poderosa e flexível.

Tecnologia HP Smart Zero Client

● Inteligência automática, herdada dos Serviços HP SmartZero Client, estabelece um ambiente de secretária seguro para todos os
dispositivos em minutos e descarrega tudo o que precisa para fornecer uma experiência de utilizador robusta.
● Se o software de virtualização do seu cliente mudar, o seu PH Smart Client irá adaptar-se ao seu ambiente. Basta adaptar o seu
Smart Client HP a outro protocolo, poupando tempo e dinheiro.

HP Velocity

● Reduza a fraca ligação de rede em ambientes de trabalho densamente populados com HP Velocity, uma nova funcionalidade HP.
À medida que as condições de rede mudam, o HP Velocity reage a fim de manter o mais elevado desempenho de qualidade.

Destaques ecológicos

● Beneficie do desempenho semelhante a um PC tradicional e reprodução multimédia utilizando menos energia. Certificação
ENERGY STAR® e registo EPEAT® Gold. Os materiais de baixo halogéneo e plásticos reciclados após consumo é superior a 10%.

Suporte para além da caixa

● O HP t410Smart Zero Client inclui uma garantia de hardware limitada padrão de três anos na maioria das regiões. Escolha
Serviços HP Care Pack para alargar os contratos de serviço. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/lookuptool.
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HP t410 Smart Zero Client Tabela de especificações

Sistema operativo disponível Tecnologia HP Smart Zero
Browser

Mozilla Firefox 15

Memória Máxima

Até 1 GB 400 MHz DDR3 SDRAM
Memória ROM 4 GB; Flash

Placa gráfica disponível

Gráficos integrados no processador

Áudio

Altifalante estéreo interno. Saída de áudio: Mini-ficha de 1/8 polegadas, 16, 20, 24 ou 32 bits estéreo, frequência de amostragem de 96 kHz. Entrada de
áudio: Mini-ficha para microfone de 1/8 polegadas, 16, 20, 24 ou 32 bits estéreo, frequência de amostragem de 96 kHz.

Ecrã

Suporta até 2 ecrãs; 1 VGA, 1 DisplayPort 1.1a com resoluções até 1920 x 1200 para um ou dois ecrãs. O desempenho real e as resoluções disponíveis
dependem do protocolo de virtualização de cliente utilizado e dos conteúdos apresentados.

Comunicações

Gigabit Ethernet (RJ-45); Ethernet 10/100 (quando utilizar POE); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP com DNS e DHCP; UDP
(10/100 Ethernet quando utilizando Power over Ethernet (POE))

Protocolos

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

Portas e Ligações

4 USB 2.0, 1 RJ-45, 1 microfone; 1 auscultador; 1 conector de alimentação
(Duas das 4 portas USB 2.0 utilizadas para teclado e rato)

Dimensões

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

Peso

0,638 kg

Alimentação

Deteção automática universal 24W, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Ambientais

Baixo halogéneo

Conformidade com standards configurações disponíveis qualificadas ENERGY STAR®
de eficiência energética
Garantia

Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. Os termos e as condições variam segundo o país.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Suporte Work Center
integrado HP para Desktop
Ultra Slim e Thin Client

O suporte Work Center HP integrado foi concebido para ajudar a maximizar a utilização do espaço limitado da secretária
sem comprometer o desempenho ou a produtividade acomodando um HP Compaq 6005 Pro, um PC Desktop HP
Ultra-slim série 8000 ou um HP Thin Client e a maioria dos monitores LCD HP de 17 a 24 polegadas* (43,18 a 60,96 cm)
na diagonal (consulte a compatibilidade nas Quick Spec) com suportes de montagem padrão VESA. * Monitores da HP
que pesam 3,4 kg a 4,8 kg (7,5 lbs a 10,5 lbs).

Número do produto: LH526AA

Suporte HP Quick Release

Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em conformidade com VESA,
Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o espaço de
trabalho.

Número do produto: EM870AA

Cadeado de cabo com
chaveta HP

O Bloqueio de cabo com chave HP é concebido para ser utilizado com ranhuras de bloqueio padrão da indústria, como o
tipo encontrado num laptop, estação de ancoragem, PC desktop, visor de ecrã plano, impressora ou projector. Proteja o
seu valioso hardware de TI com este fecho que consiste num cabo com 1,83 m (6,00') de aço galvanizado de utilização
em aviões, revestido a vinil, que se enrola à volta de qualquer objecto fixo e se prende ao computador ou dispositivo que
pretende trancar. O fecho possui um mecanismo de bloqueio por botão e uma chave única (incluindo uma chave
sobresselente) para destrancar o cabo. Está incluída também uma pequena correia de Velcro para ajudar a gerir ou
ajustar o comprimento do cabo quando o colocar e utilizar.

Número do produto: BV411AA
Teclado HP Smart Card CCID

Adicione uma camada adicional de segurança no ponto de entrada de dados com o teclado HP USB SmartCard CCID, que
inclui um leitor de smart card integrado para ajudar a simplificar os procedimentos de acesso e impedir o acesso não
autorizado aos seus computadores e redes.

Número do produto: BV813AA

Troca no dia útil seguinte, 5
anos

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

A HP proporciona a rápida substituição da sua unidade de hardware com problemas no dia seguinte ao problema, se não
for possível solucionar o problema remotamente, durante 5 anos
Número do produto: U7929E
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Saiba mais em
www.hp.eu/thinclients
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e
serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste
documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste
documento.
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