Mobilní tenký klient HP mt40
Tenký klient na míru šitý pro podnikání. Máte-li HP mt40, můžete počítat s vysokou spolehlivostí, nízkými náklady na vlastnictví
a prodlouženou životností. Získáte výkonnost srovnatelnou s počítačem, osvědčený výkon pro zpracovávání operací a flexibilní
možnosti provedení baterie, které budou kopírovat váš pracovní harmonogram. HP mt40 je vybaven pískem vyleštěným
hliníkovým krytem displeje a odolným šasi, které podtrhují jeho profesionální, lehké provedení.

Úctyhodný výkon.

Držte krok s náročným pracovním zatížením. Zpracovávejte projekty pomocí osvědčené
technologie Intel® Celeron®.
HP mt40 disponuje výkonnější technologií Flash a pamětí RAM ve srovnání se svým
předchůdcem, a proto si při prohlížení grafických prvků a médií budete připadat, jako
byste měli k dispozici výkon počítače.
Ať už používáte zařízení pro telecommuting nebo aplikace náročné na šířku pásma,
software HP Velocity zlepší kvalitu vašeho připojení tak, abyste mohli pracovat bez
přerušení1.

Životnost baterie, která odpovídá způsobu vaší
práce.
HP mt40 nabízí několik řešení primární baterie – od lehké baterie po baterii s
prodlouženou životností. Váš mobilní tenký klient je přizpůsoben vaší práci.
Díky dokovací stanici HP 90W2 můžete periferní zařízení snadno používat bez nutnosti
neustálého připojování a odpojování od tenkého klienta HP.

Lehké, profesionální provedení.

Od pískem vyleštěného hliníkového krytu displeje po odolné provedení v barvě
wolframu – tento mobilní tenký klient HP podtrhne váš profesionální vzhled.
Vezměte jej sebou na každou schůzku. HP mt40 nabízí displej s rozlišením HD3,
úhlopříčkou 14'' (35,6 cm) a antireflexní úpravou a hmotnost již od 2,17 kg – je tedy
plně připraven na mobilní podnikové využití.
Odtokový žlábek na spodní straně zvyšuje ochranu mobilního tenkého klienta při
lehkém polití klávesnice.

Kryjeme vám záda.

Snadné nastavení, správa a údržba. Můžete se spolehnout na celosvětový servis
a podporu, kterou zajišťuje přes 50 000 profesionálů v oblasti IT ve více než 100 zemích
světa.
Dopřejte si méně starostí s tříletou omezenou zárukou na hardware.
Balík služeb HP Care Pack4 rozšiřuje servisní smlouvy o nadstandardní záruční
podmínky.

Mobilní tenký klient HP mt40

Operační systém

Windows® Embedded Standard 7

Procesor

Intel® Celeron® B840 (1,90 GHz, 2 MB mezipaměti L3)

Čipová sada

Mobile Intel® HM76 Express

Paměť

Max. 4 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM

Interní paměť

max. 16 GB Jednotka SSD SATA

Pozice pro upgrade

Volitelná jednotka DVD-ROM

Monitor

35,6cm (14") displej HD (1 366 x 768) s podsvícením LED a antireflexní úpravou

Grafická karta

Grafická karta Intel® HD 4000

Audio/Visual

Integrované stereofonní reproduktory; Integrovaný mikrofon (soustava 2 mikrofonů, je-li počítač vybaven volitelnou webovou kamerou); Tlačítko ztlumení zvuku; Funkční klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti;
Stereofonní sluchátkový/linkový výstup; Stereofonní sluchátkový/linkový vstup

Podpora bezdrátové sítě

Adaptér Broadcom 802.11a/b/g/n WiFi (2x2)

Komunikace

Integrovaná síťová karta 82579V Gigabit

Rozšiřující sloty

1 slot ExpressCard/54; 1 slot SD

Porty a konektory

1 vstup napájení (AC); 1 konektor DisplayPort 1.1a; 1 dokovací konektor; 1 kombinovaný port eSATA/USB 2.0; 1 port RJ-45; 1 konektor sekundární baterie; 1 stereofonní sluchátkový/linkový výstup; 1 stereofonní
vstup pro mikrofon; 1 port USB 2.0; 1 port VGA; 2 porty USB 3.0

Vstupní zařízení

Plnohodnotná klávesnice odolná proti polití s drážkami
Zařízení TouchPad s vypínačem, dvousměrným posunem, gesty a dvěma tlačítky pro výběr
720p webová kamera HD (vybrané modely)

Software

HP Device Manager; Software HP Velocity

Zabezpečení

Standardní výbava: zásuvka pro bezpečnostní zámek; systém BIOS implementovaný do pokynů NIST; Volitelná výbava: kombinovaný zámek HP Combo

Rozměry

33,8 x 23,1 x 3,4 cm

Hmotnost

Základní hmotnost 2,17 kg

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

K dispozici jsou konfigurace splňující normu ENERGY STAR®

Napájení

Externí 65W napájecí adaptér (AC) HP Smart; Technologie HP Fast Charge (neplatí pro baterie s ultra prodlouženou životností nebo 9článkové baterie HP)

Typ baterie

6článková baterie Li-Ion (55 Wh); volitelná 9článková baterie Li-Ion (100 Wh)

Životnost baterie

6článková baterie Li-Ion (55 Wh): až 8 hodin a 15 minut, volitelná 9článková baterie Li-Ion (100 Wh): až 15 hodin a 15 minut

Záruka

Společnost HP poskytuje tříletou záruku (k dispozici jsou rozšíření, která lze zakoupit samostatně) a jednoletou omezenou záruku na primární baterii

1 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezena.; 2 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.; 3 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.; 4

Úroveň služeb a doba odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Vhodnou úroveň služeb pro svůj produkt HP si můžete zvolit pomocí nástroje HP Care
Pack Services Lookup Tool dostupného na adrese www.hp.com/go/lookuptool. Další informace o službách HP Care Pack k jednotlivým produktům naleznete na adrese www.hp.com/hps/carepack.
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Mobilní tenký klient HP mt40
Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Dokovací stanice HP 2012 90 W

Společnost HP poskytuje kompletní řadu dokovacích stanic navržených exkluzivně pro vybrané notebooky
HP Business, takže ani s pevnou stanicí neztratíte možnosti připojení a pohodlí svého notebooku.
Produktové číslo: A7E32AA

Adaptér HP Slim 65 W

Napájecí adaptéry společnosti HP napájejí notebook a současně nabíjejí vnitřní baterii. Tyto napájecí zdroje
umožňují napájet notebook na cestách či mimo kancelář. X3 Úplná kompatibilita závisí na konfiguraci
platformy. Pokud je vyžadováno 90 W nebo více, notebook bude napájen při použití základních aplikací
anebo při nabíjení. Na konkrétních konfiguracích platforem může v případě použití napájecího zdroje
s nižším příkonem než originálním dojít ke snížení výkonu.
Produktové číslo: AX727AA

Replikátor portů HP 3005pr USB 3.0

Vše, co potřebujete každý den, je vám k dispozici pomocí jednoho jednoduchého připojení. Replikátor portů
HP 3005pr USB 3.0 je naše jedinečné řešení nezávislé na platformě pro pracoviště, která jsou využívána více
uživateli (hot desking). Buďte online, mějte k dispozici až šest každodenně využívaných zařízení USB a
rozšiřte svou produktivitu připojením dvou externích displejů – to vše pomocí jediného kabelu USB 3.0.
Produktové číslo: H1L08AA

Bezdrátová myš HP Comfort Grip

Bezdrátová myš HP Comfort Grip má baterii s životností 30 měsíců a robustní, moderní design, který
perfektně ladí s notebooky řady HP Business.
Produktové číslo: H2L63AA

Baterie pro notebooky HP CC06XL
s dlouhou výdrží

Baterie HP s dlouhou životností umožňuje s notebookem pracovat déle než při použití standardních baterií
a výrazně snižuje celkové náklady na vlastnictví. Jedná se o první baterii, na kterou je poskytována tříletá
záruka.
Produktové číslo: QK642AA

Pětiletá záruka s výměnou následující
pracovní den

V případě, že problém nelze vyřešit na dálku, společnost HP zaručuje po dobu 5 let rychlou výměnu
vadného hardwaru následující den po poruše.
Produktové číslo: UK744E
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