HP mt40 mobil tynd klient
Den tynde klient, der er skræddersyet til erhvervsbrug.. Med HP's mt40 får du høj driftssikkerhed, lave ejeromkostninger og
forlænget produktlevetid. Få PC-lignende ydelse, anerkendte databehandlingskraft, og fleksible batteriløsninger, der lever op til
din tidsplan. HP's mt40 har et skærmkabinet i perleblæst aluminium og en slidstærk finish samt et professionelt og let design.

Stærk og effektiv.

Lever op til dit udfordrende arbejde Få lavet projekter hurtigt færdige med efterprøvet
Intel® Celeron®-teknologi.
Få PC-lignende ydelse, når du ser digital grafik og digitale medier, takket være flere RAM
i HP's mt40 end i forgængeren.
Uanset om du fjernarbejder eller bruger internettunge programmer, forbedrer HP's
Velocity-software din forbindelses kvalitet, så der ikke opstår afbrydelser i dit arbejde1.

Batterilevetid, der lever op til den måde, du
arbejder på

HP's mt40 er let og har forlænget batterilevetid med forskellige løsninger for det
primære batteri. Den mobile, tynde klient er tilpasset til den måde, du arbejder på.
Slut nemt pc'en til HP's 90-W-dockingstation2, så du har adgang til det udstyr, du skal
bruge, uden at skulle tilslutte og fjerne tilbehøret fra din tynde klient hver gang.

Let, professionelt design.

Denne mobile tynde klient giver dig et professionelt look med et skærmkabinet af
perleblæst aluminium og en slidstærk stålfarvet finish.
Tag den med dig til alle møder. Med HP's mt40 får du en HD-skærm uden genskær med
en diagonal størrelse på 35,6 cm (14")3 og en vægt, der begynder på 2,17 kg, så den er
klar til arbejdet på farten.
Et dræn på undersiden er med til at beskytte din mobile, tynde klient mod små
mængder væske, der spildes ned i tastaturet.

Vi støtter dig.

Nem opsætning, administration og vedligeholdelse. Regn med global service og
support via et netværk med over 50.000 it-teknikere i mere end 100 lande.
Færre bekymringer med en standard, begrænset hardwaregaranti på 3 år.
Vælg blandt HP Care Pack Services4 for at forlænge servicekontrakten ud over
standardgarantien.

HP mt40 mobil tynd klient

Operativsystem

Windows® Embedded Standard 7

Processor

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

Chipsæt

Mobile Intel® HM76 Express

RAM

Op til 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM

Internt lager

op til 16 GB SATA SSD

Opgraderingsbås

DVD-ROM (tilbehør)

Skærm

35,6 cm (14") (diagonalt) LED-bagbelyst HD refleksfri (1366 x 768)

Grafik

Intel® HD Graphics 4000

Audio/visuel

Integrerede stereohøjttalere; Integreret mikrofon (to mikrofoner, når udstyret med webkamera (tilbehør)); Knap til lyd fra/til; funktionstaster til at skrue op og ned for lyden; Stereohovedtelefon/udgang;
Stereomikrofon/indgang

Understøttelse af trådløs

Broadcom 802.11a/b/g/n-Wi-Fi-adapter (2x2)

Kommunikation

Integreret 82579V-gigabitnetværk

Udvidelsessokler

1 ExpressCard/54; 1 SD

Porte og stik

1 strømstik; 1 DisplayPort 1.1a; 1 dockingstik; 1 kombineret eSATA/USB 2.0; 1 RJ-45; 1 ekstra batteristik; 1 stik til stereohovedtelefoner/udgående stik; 1 stereomikrofonindgang; 1 USB 2.0; 1 VGA; 2 USB 3.0

Inputenhed

Tastatur i fuld størrelse med afløb, så det kan modstå spild
Touchpad med tænd/sluk-knap, tovejs rul, bevægelse, to valgknapper
720p HD-webcam (visse modeller)

Software

HP-enhedshåndtering HP Velocity

Sikkerhed

Standard: Stik til sikkerhedslås; BIOS implementeret til NIST-retningslinjer; Tilbehør: HP-kombinationslås

Mål

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

Vægt

Fra 2,17 kg

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR® -mærkede konfigurationer kan fås

Strøm

Intelligent, ekstern vekselstrømsadapter på 65 W HP Fast Charge (ikke for HP Ultra med lang levetid eller 9-cellers-batterier)

Batteritype

6-cellers Li-ion (55 Wh); 9-cellers Li-Ion (100 Wh)

Batterilevetid

6-cellers Li-Ion (55 Wh): Op til 8 timer og 15 minutter, 9-cellers Li-Ion (100 Wh) (tilbehør): Op til 15 timer og 15 minutter

Garanti

Med HP Services får du 3 års service (med mulighed for opgradering, der skal anskaffes separat), 1 års begrænset garanti på primært batteri

1 Der kræves et trådløst adgangspunkt samt adgang til internettet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.; 2 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør; 3 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder; 4 Serviceniveauer og svartider for

HP Care Packs afhænger af den geografiske placering. Service begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Brug HP Care Pack Services Lookup-værktøjet på www.hp.com/go/lookuptool til at finde det rette
serviceniveau for dit HP-produkt. Du kan læse mere om HP Care Pack Services på www.hp.com/hps/carepack.
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HP mt40 mobil tynd klient
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 2012 90 W dockingstation

HP tilbyder et komplet udvalg af dockingstationer designet udelukkende til udvalgte HP Business
Notebook-platforme, så du kan opretholde de tilslutningsmuligheder og komforten i din bærbare computer
ved en fast dockingstation.
Produktnummer: A7E32AA

HP 65 W slank adapter

Vekselstrømsadaptere fra HP forsyner din bærbare computer med strøm og oplader samtidig det interne
batteri. Med disse adaptere kan du forsyne din bærbare computer med strøm, når du er væk fra kontoret
eller på farten. X3 Fuld kompatibilitet afhænger af platformens konfiguration. Hvis der er brug for 90 W eller
mere, får den bærbare pc strøm ved brug af grundlæggende programmer og/eller ved opladning. Ydelsen
kan falde på visse platformskonfigurationer, hvis der bruges en mindre strømforsyning end den oprindelige.
Produktnummer: AX727AA

HP 3005pr USB 3.0-portreplikator

Alt, hvad du har brug for i hverdagen, og med én enkelt forbindelse. HP 3005pr USB 3.0-portreplikatoren er
vores ultimative platformuafhængige løsning til hot desking. Kom på nettet, gør op til seks af de
USB-enheder, som du bruger til hverdag, tilgængelige med det samme, og få højere produktivitet ved at
tilslutte to eksterne skærme – alt sammen via ét USB 3.0-kabel.
Produktnummer: H1L08AA

Trådløs HP Comfort Grip-mus

HP Comfort Grip Wireless Mouse har en 30-måneders batteritid og et iøjnefaldende, moderne design, der
passer perfekt til HP's bærbare computere til erhvervsbrug.
Produktnummer: H2L63AA

HPCC06XL-batteri med lang levetid til
bærbar

Med HP's batteri med lang levetid kan du arbejde længere end med standardløsninger, og dets 3-årige
garanti - første gang i branchen - reducerer ejeromkostningerne markant.
Produktnummer: QK642AA

5 år med ombytning næste hverdag

HP sørger i 5 år for hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed dagen efter, at den går ned, hvis ikke
problemet kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UK744E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de
erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Intel er et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation eller deres datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive indehavere.Få

mere at vide på www.hp.eu/hpoptions

4AA4-4141DAE, November 2013

