Záznamový list

Klient Smart Zero HP t410
Nulová správa. Nulová konfigurácia. Nulový kompromis.
Bez správy. Bez konfigurácie. Bez
kompromisov. Obsahuje intuitívnu
technológiu automatickej detekcie
určenú do prostredia virtualizácie
klientskych zariadení, ktoré vyžaduje
výkon počítača s jednoduchým
nasadením a flexibilnou podporou
protokolov.

Pripojenia dvoch obrazoviek

● Obsahuje podporu konfigurácie zobrazenia na dvoch natívnych digitálnych monitoroch prostredníctvom integrovaných
konektorov DisplayPort a VGA. Vychutnajte si kvalitu HD s rozlíšením jednej alebo dvoch obrazoviek až 1920 x 1200.

Pôsobivý výkon, inovatívny dizajn

● Vychutnávajte si výkon na úrovni štandardného počítača na malom priestore s procesorom Texas Instruments TMS320DM8148
ARM® Cortex™, 1 GB pamäťou DDR3 SDRAM a 4 GB pamäťou flash eMMC.
● Obsahuje akceleráciu DSP pre technológiu RemoteFX, rozšírenia PCoIP a ARM® Neon pre Citrix HDX System on a Chip (SoC) na
dosiahnutie výkonnejšieho a flexibilnejšieho používania.

Technológia HP Smart Zero Client

● Automatická inteligencia využívaná v systéme HP Smart Zero Client Services vytvára zabezpečené prostredie stolného počítača
pre všetky zariadenia v priebehu niekoľkých minút a preberá z internetu všetko, čo potrebuje, čím používateľovi zaručuje
vynikajúcu ovládateľnosť.
● Ak sa zmení softvér virtualizácie klientov, inteligentný klient HP sa prispôsobí novému prostrediu. Jednoducho zmeňte
inteligentného klienta HP na iný protokol, vďaka čomu ušetríte čas aj peniaze.

HP Velocity

● Zlepšite slabé sieťové pripojenie v husto zaľudnenom pracovnom prostredí s novou funkciou HP Velocity od HP. HP Velocity
reaguje na meniace sa podmienky siete, aby sa udržal čo najvyšší a najkvalitnejší výkon.

Ekologické vlastnosti

● Využívajte výhody tradičného výkonu počítača a prehrávania multimédií s nižšou spotrebou energie. Certifikácia ENERGY STAR® a
registrácia EPEAT® Gold. Materiály s nízkym obsahom halogenidov a obsah recyklovaných plastov viac než 10 %.

Podpora nad rámec očakávaní

● Klient HP t410 Smart Zero Client obsahuje vo väčšine oblastí štandardnú trojročnú obmedzenú záruku na hardvér. Vyberte si zo
služieb HP Care Pack na rozšírenie servisných zmlúv. Ďalšie informácií nájdete na http://www.hp.com/go/lookuptool.
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Dostupný operačný systém

Technológia HP Smart Zero Technology

Prehľadávač

Mozilla Firefox 15

Maximálna kapacita pamäte

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

Dostupná grafická karta

Grafická karta integrovaná v procesore

Zvuk

Interný stereofónny reproduktor. Zvukový výstup: 1/8-palcový minikonektor, 16-, 20-, 24- alebo 32-bitové stereo, vzorkovacia frekvencia 96 kHz. Zvukový
vstup: 1/8-palcový minikonektor na mikrofón, 16-, 20-, 24- alebo 32-bitové stereo, vzorkovacia frekvencia 96 kHz.

Obrazovka

Podporuje až 2 displeje; 1 port VGA, 1 port DisplayPort 1.1a s rozlíšením až 1 920 x 1 200 pri pripojení jedného alebo dvoch displejov. Skutočný dostupný
výkon a rozlíšenia sa líšia v závislosti od používaného protokolu virtualizácie klienta a zobrazeného obsahu.

Možnosti komunikácie

Sieťová karta Gigabit Ethernet (RJ-45); Sieťová karta 10/100 Ethernet (pri používaní POE); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP s podporou DNS a DHCP; UDP
(10/100 Ethernet pri používaní technológie Power over Ethernet (POE))

Protokoly

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

Porty a konektory

4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofón; 1 slúchadlá; 1 napájací konektor
(Dva zo štyroch portov USB 2.0 sa používajú na klávesnicu a myš)

Rozmery

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

Hmotnosť

0,638 kg

Zdroj

24 W, univerzálna automatická detekcia 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz

Okolitý

Nízky obsah halogénových prvkov

Zhoda s normami energetickej K dispozícii konfigurácie spĺňajúce normu ENERGY STAR®
efektívnosti
Záruka

3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Podmienky sa v jednotlivých krajinách líšia.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Stojan integr. prac. centra
HP pre ultratenké stolové
počítače a počítače typu
tenký klient

Vstavaný stojan pracovného strediska HP je určený pre maximalizáciu využitia obmedzeného priestoru na pracovnom
stole bez obetovania výkonu a produktivity s podporou ultra tenkých stolných počítačov HP Compaq radu 6005 Pro alebo
8000 alebo tenkých klientov HP a väčšiny LCD monitorov HP s uhlopriečkou 17 až 24-palcov* (43,18 až 60,96 cm) (pozri
informácie o kompatibilite v špecifikáciách) so štandardnými montážnymi konzolami VESA. * Monitory HP s hmotnosťou
3,4 kg až 4,8 kg (7,5 lbs až 10,5 lbs).

Číslo produktu: LH526AA

Držiak HP Quick Release

Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné
ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte
na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

Lankový zámok HP

Káblový zámok HP Keyed je navrhnutý na používanie so štandardnými otvormi na zámky, ktoré sú používané na
notebookoch, dokovacích staniciach, stolných počítačoch, plochých zobrazovacích paneloch, tlačiarňach alebo
projektoroch. Chráňte svoj cenný IT hardvér s týmto zámkom, ktorý pozostáva z 6,00’ (1,83 m) vinylovým,
galvanizovaným káblom z leteckej ocele, ktorý sa dá umiestniť okolo akéhokoľvek bezpečného objektu a potom sa pripája
k počítaču alebo zariadeniu, ktoré chcete zamknúť. Zámok obsahuje uzamykací mechanizmus stláčacieho tlačidla a
unikátny kľúč (dodáva sa aj náhradný kľúč) na odomknutie kábla. Dodáva sa tiež malý remienok so suchým zipsom, ktorý
pomáha spravovať alebo nastavovať dĺžku kábla podľa umiestnenia a používania.

Číslo produktu: BV411AA
Klávesnica HP Smart Card
CCID

Pridajte zabezpečenie ďalšej hladiny pri zadávaní údajov s klávesnicou HP USB SmartCard CCID, ktorá má integrovanú
čítačku kariet smart, ktorá je nápomocná pri zjednodušení prístupových procedúr a zabránení neautorizovanému
prístupu k vášmu osobnému počítaču a sieťam.

Číslo produktu: BV813AA

Výmena v nasledujúci
pracovný deň po dobu 5
rokov

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

HP poskytuje po dobu 5 rokov rýchlu výmenu poškodeného hardvéru deň po poškodení v prípade, že problém nie je
možné vyriešiť na diaľku
Číslo produktu: U7929E
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/thinclients
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú
uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno
považovať za dodatočnú záruku.
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