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HP t410 Akıllı Sıfır İstemci
Sıfır yönetim. Sıfır yapılandırma. Sıfır taviz.
Sıfır yönetim. Sıfır yapılandırma. Sıfır
taviz. Basit dağıtım kurulumu ve esnek
protokol desteği ile PC benzeri
performansa gerek duyan istemci
sanallaştırma ortamları için sezgisel,
otomatik algılama teknolojisi.

Çİft ekran bağlantıları

● Tümleşik DisplayPort ve VGA konektörler aracılığıyla yerel bir çift dijital monitör kurulumu için destek içerir. 1920x1200'e kadar
tek veya çift ekran çözünürlüğüne sahip HD kalitesi elde edin.

Etkileyici performans, yenilikçi tasarım

● Texas Instruments TMS320DM8148 ARM® Cortex™ işlemci, 1 GB DDR3 SDRAM ve 4 GB eMMC Flash bellek kapasitesi ile daha
küçük bir boyutta PC benzeri performansı koruyun.
● Güçlü ve esnek bir kullanıcı deneyimi sağlamak üzere, RemoteFX için DSP Hızlandırma, Yongadaki Citrix HDX Sistemi (SoC) için
PCoIP ve ARM® Neon uzantıları içerir.

HP Akıllı Sıfır İstemci teknolojisi

● HP Akıllı Sıfır İstemci Hizmetleri’nden devralınan Otomatik Zeka, tüm aygıtlar için dakikalar içinde güvenli bir masaüstü ortamı
kurar ve güçlü bir kullanıcı deneyimi sunmak için tüm gerekenleri indirir.
● İstemci sanallaştırma yazılımınız değişirse HP Akıllı İstemci, ortamınıza uyarlanır. HP Akıllı İstemcinizi zamandan ve paradan
tasarruf edecek şekilde başka bir protokole göre oluşturmanız yeter.

HP Velocity

● Yeni bir HP özelliği olan HP Velocity ile, çok kalabalık çalışma ortamlarındaki kötü ağ bağlantısı sorununu azaltın. Ağ koşulları
değiştikçe, HP Velocity en yüksek kalite performansını koruyacak şekilde müdahale eder.

Ekonomik özellikler

● Daha az enerji tüketimiyle geleneksel, PC benzeri performans ve çoklu ortam yürütme özelliklerinden faydalanın. ENERGY STAR®
sertifikalı ve EPEAT® Gold tescillidir. Düşük halojenli malzemeler ve tüketim sonrası geri dönüştürülmüş plastik % 10'dan fazladır.

Kutu içeriğinin ötesinde destek

● HP t410 Akıllı Sıfır İstemci, çoğu bölgede standart 3 yıllık sınırlı bir ,donanım garantisi içerir. Hizmet sözleşmelerini genişletmek
için HP Care Pack Hizmetleri arasında seçim yapın. Daha fazla ayrıntı için http://www.hp.com/go/lookuptool adresini ziyaret edin.
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HP t410 Akıllı Sıfır İstemci Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

HP Akıllı Sıfır Teknolojisi

Tarayıcı

Mozilla Firefox 15

Azami Bellek

En fazla 1 GB 400 MHz DDR3 SDRAM
ROM 4 GB; Flash

Kullanılabilir Grafik İşlemciler İşlemciyle tümleşik grafik kartı
Ses

Dahili stereo hoparlör. Ses çıkışı: 1/8 inç mini jak, 16, 20, 24 veya 32 bit stereo, 96 kHz örnek hızı. Ses girişi: 1/8 inç mikrofon mini jakı, 16, 20, 24 veya 32 bit
stereo, 96 kHz örnek hızı.

Ekran

2 ekrana kadar destekler; 1 VGA, 1 DisplayPort 1.1a ile tek veya çift ekran için en fazla 1920 x 1200 çözünürlük. Kullanılabilir gerçek performans ve
çözünürlük, kullanılan istemci sanallaştırma protokolü ve görüntülenen içeriğe bağlı olarak değişir.

İletişim

Gigabit Ethernet (RJ-45); 10/100 Ethernet (POE kullanırken); LAN üzerinden açma (WOL); PXE; DNS ve DHCP ile TCP/IP; UDP
(Power-over-Ethernet (POE) kullanırken 10/100 Ethernet)

Protokoller

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

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

4 USB 2.0; 1 RJ-45; 1 mikrofon; 1 kulaklık; 1 güç konektörü
(4 USB 2.0 bağlantı noktasından ikisi klavye ve fare için kullanılır)

Boyutlar

14,8x18,5x3,2 cm

Ağırlık

0,638 kg

Güç

24 W üniversal otomatik algılama, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Çevre koruma

Düşük halojen

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı yapılandırmalar mevcuttur

Garanti

3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir.
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HP t410 Akıllı Sıfır İstemci
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
Ultra İnce Masaüstü
Bilgisayar ve İnce İstemci için
HP Entegre İş Merkezi Standı

HP Tümleşik İş Merkezi Standı; HP Compaq 6005 Pro, 8000 Serisi HP Ultra İnce Masaüstü Bilgisayar veya HP İnce İstemci
ve VESA standart bağlantı parçalı çoğu HP 17 - 24-inç* (43,18 - 60,96 cm) diyagonal LCD monitörler (lütfen uyumluluk
için Hızlı Teknik Özellikler belgesine bakın) için performans veya üretkenlikten ödün vermeden sınırlı masa alanının en
verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olacak biçimde tasarlanmıştır. * Ağırlığı 3,4 - 4,8 kg (7,5 - 10,5 lb) olan HP
monitörler.

Ürün numarası: LH526AA

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp
Çıkarma

VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve
kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma
alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA

HP Anahtarlı Kablo Kilidi

HP Anahtarlı Kablo Kilidi, dizüstü bilgisayarlarda, yerleştirme istasyonlarında, masaüstü bilgisayarlarda, düz panel
ekranlarda, yazıcılarda veya projektörlerde bulunan türden endüstri standardı kilit yuvalarıyla kullanılacak şekilde
tasarlanmıştır. 6,00 fit (1,83 m) uzunluğunda vinil kaplamalı, havacılık endüstrisi kalite standartlarındaki galvanize çelik
kabloyu herhangi bir sabit nesnenin çevresine dolayıp, kilitlemek istediğiniz bilgisayara veya başka bir aygıta takarak
değerli elektronik donanımınızı hırsızlığa karşı koruyabilirsiniz. Bu kilitte, düğmeye basılarak çalışan bir kilitleme
mekanizması ve kablo kilidini açmak için kullanılan benzersiz bir anahtar (yedek anahtar da mevcuttur) bulunur. Ayrıca,
kabloyu yerleştirip kullanırken kabloyu toparlamanıza ve kablo uzunluğunu ayarlamanıza yardımcı olmak için küçük bir
Velcro kayış da ürüne dahil edilmiştir.

Ürün numarası: BV411AA
HP Akıllı Kart CCID Klavye

Erişim işlemlerini kolaylaştıran ve ağlarınıza bilgisayarınızdan izinsiz erişimi önleyen tümleşik akıllı kart okuyucusu içeren
HP USB SmartCard CCID Klavye ile veri girişi düzeyinde ek bir güvenlik katmanı elde edin.

Ürün numarası: BV813AA

5 yıllık ertesi iş günü
değiştirme garantisi

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

HP, sorunun uzaktan çözülememesi durumunda, 5 yıl boyunca, arızalanan donanımınızı arızadan sonraki gün hızlı bir
şekilde değiştirir
Ürün numarası: U7929E
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HP t410 Akıllı Sıfır İstemci

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/thinclients
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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