Podatkovni list

Odjemalec HP t410 Smart Zero
Brez upravljanja. Brez konfiguriranja. Brez kompromisov.
Nič upravljanja. Nič konfiguriranja. Nič
kompromisov. Odjemalec s
prilagodljivo podporo protokolov in z
intuitivno tehnologijo samodejnega
zaznavanja za virtualna okolja, v
katerih se zahteva zmogljivost,
kakršno imajo računalniki, pri čemer je
njegova namestitev v sistem zelo
preprosta.

Možnost povezave dveh zaslonov

● Podpora za dva monitorja prek integriranih priključkov DisplayPort in VGA. Doživite kakovost HD z enojnimi ali dvojnimi
ločljivostmi prikaza do 1920 x 1200.

Izjemna zmogljivost, inovativna oblika

● Navdušeni boste nad delovanjem te majhne naprave s procesorjem Texas Instruments TMS320DM8148 ARM® Cortex™, 1 GB
DDR3 SDRAM-a in 4 GB pomnilnika eMMC Flash.
● Funkcija pospeševanja DSP za razširitve RemoteFX, PCoIP in ARM® Neon za Citrix HDX System on a Chip (SoC), tako da je
uporabniška izkušnja bolj prilagodljiva.

Tehnologija HP Smart Zero Client

● Samodejna inteligenca, ki jo prenašajo storitve za nične odjemalce HP Smart, vzpostavlja varno namizno okolje za vse naprave v
le nekaj minutah in prenese vse, kar potrebujete za robustno uporabniško izkušnjo.
● Če se vaša programska oprema za virtualizacijo odjemalcev spremeni, se bo pametni odjemalec HP prilagodil vašemu okolju.
Svojemu pametnemu odjemalcu HP enostavno spremenite namen za drug protokol in prihranite čas in denar.

HP Velocity

● Z novo funkcijo HP Velocity lahko občutno vplivate na slabo omrežno povezljivost v delovno zelo obremenjenih okoljih. Če se
razmere v omrežju spremenijo, funkcija HP Velocity temu primerno vzdržuje največjo možno kakovost delovanja.

Oznaka Eco-highlights; varovanje okolja

● Izkoristite prednosti delovanja, primerljivega z zmogljivostjo osebnega računalnika, in večpredstavnostnega predvajanja ob
manjši porabi energije. Ustreza zahtevam certifikata ENERGY STAR® in je vpisan v register EPEAT® Gold. Količina materialov z
nizko vsebnostjo halogenih snovi in reciklirane plastike je večja od 10 odstotkov.

Dodatna podpora

● Tehnologija HP t410 Smart Zero Client v večini regij vključuje standardno triletno omejeno garancijo na strojno opremo. V
storitvah HP Care Pack lahko ustrezno podaljšate svoje storitvene pogodbe. Za več podrobnosti obiščite spletno mesto
http://www.hp.com/go/lookuptool.
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Odjemalec HP t410 Smart Zero Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski
sistem

Tehnologija HP Smart Zero

Brskalnik

Mozilla Firefox 15

Največja velikost pomnilnika

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

Razpoložljiva grafika

Grafične zmožnosti, vgrajene v procesor

Zvočna kartica

Notranji stereo zvočnik. Izhod za zvok: Mini priključek velikosti 1/8 palca, 16, 20, 24 ali 32-bitni stereo, hitrost vzorčenja 96 kHz. Vhod za zvok: Mini
priključek za mikrofon velikosti 1/8 palca, 16, 20, 24 ali 32-bitni stereo, hitrost vzorčenja 96 kHz.

Prikaz

Podpira največ 2 zaslona; 1 vrata VGA, 1 vrata DisplayPort 1.1a z ločljivostjo največ 1920 x 1200 za enojni ali dvojni prikaz. Dejanska zmogljivost in
ločljivosti, ki so na voljo, se razlikujejo glede na vrsto uporabljenega protokola virtualizacijskega odjemalca in prikazane vsebine.

Komunikacije

Gigabitna povezava Ethernet (RJ-45); Ethernet 10/100 (z uporabo napajanja POE); Wake on LAN (WOL); PXE; TCP/IP z DNS-jem in DHCP-jem; UDP
(10/100 Ethernet pri uporabi možnosti Power over Ethernet (POE))

Protokoli

Programska oprema Citrix® ICA za povezavo z oddaljenim namizjem; Tehnologija Citrix® HDX; Program Microsoft RDP za dostop do oddaljenih aplikacij;
Tehnologija Microsoft RemoteFX (RFX); Orodje VMware® Horizon View™ prek protokola RDP

Vrata in priključki

4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofon; 1 izhod za slušalke; 1 priključek za napajanje
(dvoje od 4 vrat USB 2.0 se uporablja za tipkovnico in miško)

Mere

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

Teža

0,638 kg

Napajanje

Samodejna zaznava po vsem svetu 24 W, 100–240 V izmenične napetosti, 50–60 Hz

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®

Garancija

3-letna omejena garancija za dele in delo. Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo.
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Odjemalec HP t410 Smart Zero
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
HP-jevo vgrajeno stojalo za
delovno središče za
ultratanek namizni
računalnik in za lahkega
odjemalca

HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno središče je oblikovano za ultratanke namizne računalnike HP Compaq 6005 Pro ali
8000 Series ali lahke odjemalce HP in večino monitorjev HP LCD s 17- do 24-palčno diagonalo* (43,18 do 60,96 cm) (za
združljivost glejte Hitre specifikacije) z nosilci standarda VESA in omogoča največji izkoristek prostora na mizi, pri tem pa
ne ogroža delovanja ali produktivnosti. * monitorji HP s težo od 3,4 do 4,8 kg (7,5 do 10,5 funta).

Nosilec HP Quick Release

Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi
monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in
dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: LH526AA

Številka izdelka: EM870AA

Ključavnica HP Keyed Cable

Ključavnica za kabel na ključ HP je oblikovana za uporabo z režami, ki so izdelane v skladu z industrijskimi standardi, na
primer režami v prenosnem računalniku, združitveni postaji, namiznem računalniku, ploskem zaslonu, tiskalniku ali
projektorju. Zaklenite dragoceno strojno opremo s ključavnico, ki je sestavljena iz 1,83 m (6 palcev) pocinkanega
jeklenega kabla, prevlečenega z vinilom, ki se ovije okoli katerega koli zavarovanega predmeta in se nato pritrdi na
računalnik ali napravo, ki jo želite zakleniti. Ključavnico odklenete z mehanizmom zaklepanja s pritiskom na gumb in
enoličnim ključem (priložen je tudi rezervni ključ), s katerim lahko odklenete kabel. Priložen je tudi majhen trak Velcro, s
katerim lahko prilagodite dolžino kabla.

Številka izdelka: BV411AA
Tipkovnica HP Smart Card
CCID

Dodajte še eno raven varnosti pri vnosu podatkov s tipkovnico HP USB SmartCard CCID Keyboard, ki vključuje integriran
bralnik pametnih kartic, s katerim poenostavite postopke dostopa in preprečite nepooblaščen dostop do svojega
osebnega računalnika in omrežij.

Številka izdelka: BV813AA

5-letna možnost menjave
naslednji delovni dan

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

HP 5 let omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.
Številka izdelka: U7929E
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Odjemalec HP t410 Smart Zero

Več informacij na
www.hp.eu/thinclients
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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