HP mt40 Mobile Thin Client
Υπολογιστής Thin Client ειδικά σχεδιασμένος για επαγγελματίες. Βασιστείτε στην υψηλή αξιοπιστία, το χαμηλό κόστος
ιδιοκτησίας και την εκτεταμένη διάρκεια ζωής προϊόντος που προσφέρει ο υπολογιστής HP mt40. Απολαύστε απόδοση
παρόμοια με υπολογιστή, αποδεδειγμένη επεξεργαστική ισχύ και ευέλικτες επιλογές μπαταρίας που μπορούν να
συμβαδίσουν με το πρόγραμμά σας. Το περίβλημα οθόνης από αλουμίνιο με επεξεργασία υαλοβολής και το αδιάβροχο
φινίρισμα του HP mt40 προσδίδουν επαγγελματική και ελαφριά σχεδίαση.

Ισχύς για υψηλή απόδοση.

Ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του φόρτου εργασίας σας. Δουλέψτε ταυτόχρονα σε
πολλά έργα χάρη στην καταξιωμένη τεχνολογία Intel® Celeron®.
Απολαύστε απόδοση παρόμοια με υπολογιστή κατά την προβολή ψηφιακών
γραφικών και μέσων, χάρη στην αυξημένη μνήμη Flash και RAM που διαθέτει ο
υπολογιστής HP mt40 σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.
Είτε εργάζεστε από απόσταση είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν μεγάλο
εύρος ζώνης, το λογισμικό HP Velocity βελτιώνει την ποιότητα της σύνδεσής σας, έτσι
ώστε να μην παρατηρούνται διακοπές κατά την εργασία σας1.

Διάρκεια μπαταρίας που συμβαδίζει με τον
τρόπο που εργάζεστε.

Είτε θέλετε έναν ελαφρύ υπολογιστή είτε θέλετε εκτεταμένη διάρκεια μπαταρίας, ο
υπολογιστής HP mt40 προσφέρει αρκετές λύσεις για την κύρια μπαταρία. Ο
υπολογιστής σας mobile thin client είναι προσαρμοσμένος στον τρόπο που εργάζεστε.
Συνδέστε εύκολα τον υπολογιστή στο σταθμό επιτραπέζιας σύνδεσης HP 90W2 για να
χρησιμοποιείτε περιφερειακές συσκευές χωρίς να συνδέετε και να αποσυνδέετε
βοηθητικό εξοπλισμό στον υπολογιστή σας HP Thin Client κάθε φορά.

Ελαφριά, επαγγελματική σχεδίαση.

Με το περίβλημα οθόνης από αλουμίνιο με επεξεργασία υαλοβολής και το αδιάβροχο
φινίρισμα στο χρώμα του βολφραμίου, αυτός ο επαγγελματικός υπολογιστής HP
Mobile Thin Client ολοκληρώνει την επαγγελματική σας εμφάνιση.
Πάρτε τον μαζί σας σε κάθε συνάντηση. Ο υπολογιστής HP mt40 διαθέτει
αντιθαμβωτική οθόνη HD3 35,6 cm (14") και αρχικό βάρος 2,17 kg (4,78 λίβρες) και
είναι πάντα έτοιμος να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές σας ανάγκες φορητότητας.
Η οπή αποστράγγισης στην κάτω πλευρά προστατεύει τον υπολογιστή σας mobile
thin client από μικρές ποσότητες υγρών που μπορεί να χυθούν κατά λάθος στο
πληκτρολόγιο.

Βασιστείτε πάνω μας.

Εύκολη εγκατάσταση, εύκολη διαχείριση, εύκολη συντήρηση. Βασιστείτε στην
εξυπηρέτηση και υποστήριξη που παρέχουμε παγκοσμίως, μέσω του δικτύου 50.000
επαγγελματιών IT που διαθέτουμε σε περισσότερες από 100 χώρες.
Μείνετε ήσυχοι χάρη στην τυπική, περιορισμένη εγγύηση υλικού τριών ετών.
Επιλέξτε υπηρεσίες HP Care Pack4 για να επεκτείνετε τις συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις.

HP mt40 Mobile Thin Client

Λειτουργικό σύστημα

Windows® Embedded Standard 7

Επεξεργαστής

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

Chipset

Mobile Intel® HM76 Express

Μνήµη

Έως 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

έως 16 GB SSD SATA

Upgrade Bay

Προαιρετική μονάδα DVD-ROM

Οθόνη

Αντιθαμβωτική HD 35,6 cm (14") με οπισθοφωτισμό LED (1366x768)

Γραφικά

Γραφικά Intel® HD 4000

Ήχος/εικόνα

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, ενσωματωμένο μικρόφωνο (συστοιχία διπλού μικροφώνου όταν υπάρχει προαιρετική κάμερα web), κουμπί σίγασης ήχου, πλήκτρα λειτουργιών για αύξηση και μείωση
της έντασης ήχου, υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/έξοδος γραμμής, υποδοχή στερεοφωνικού μικροφώνου/είσοδος γραμμής

Υποστήριξη ασύρματης
επικοινωνίας

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

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου 82579V Gigabit

Υποδοχές επέκτασης

1 ExpressCard/54, 1 SD

Θύρες και υποδοχές

1 σύνδεση τροφοδοσίας AC, 1 DisplayPort 1.1a, 1 υποδοχή επιτραπέζιας σύνδεσης, 1 σύνθετη υποδοχή eSATA/USB 2.0, 1 RJ-45, 1 υποδοχή δευτερεύουσας μπαταρίας, 1 υποδοχή στερεοφωνικών
ακουστικών/έξοδος γραμμής, 1 είσοδος στερεοφωνικού μικροφώνου, 1 USB 2.0, 1 VGA, 2 USB 3.0

Συσκευή εισόδου

Αδιάβροχο πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους με διόδους αποστράγγισης
Touchpad με κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, κύλιση δύο κατευθύνσεων, κινήσεις, δύο κουμπιά επιλογής
Κάμερα web 720p HD (επιλεγμένα μοντέλα)

Λογισμικό

HP Device Manager, HP Velocity

Ασφάλεια

Τυπική: υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας, υλοποίηση BIOS σύμφωνα με τις οδηγίες NIST. Προαιρετική: σύνθετη κλειδαριά HP

Διαστάσεις

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

Βάρος

Από 2,17 kg

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Διαθέσιμες διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Ισχύς

Εξωτερικό έξυπνο τροφοδοτικό AC HP 65 W HP Fast Charge (δεν ισχύει για τις μπαταρίες ΗΡ εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας και 9 στοιχείων)

Τύπος μπαταρίας

Ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (55 WHr), προαιρετική ιόντων λιθίου 9 στοιχείων (100 WHr)

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Iόντων λιθίου 6 στοιχείων (55 WHr): Έως 8 ώρες και 15 λεπτά. Προαιρετική ιόντων λιθίου 9 στοιχείων (100 WHr): Έως 15 ώρες και 15 λεπτά

Εγγύηση

Οι υπηρεσίες ΗΡ προσφέρουν εγγύηση τριών ετών (διατίθενται ξεχωριστά αναβαθμίσεις), περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

1 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και πρόσβαση στο Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.; 2 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.; 3 Για προβολή εικόνων HD απαιτείται

περιεχόμενο HD.; 4 Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης για τις υπηρεσίες HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για να επιλέξετε
το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσίας για το προϊόν HP που διαθέτετε, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών HP Care Pack στη διεύθυνση www.hp.com/go/lookuptool. Στη διεύθυνση www.hp.com/hps/carepack θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τις
υπηρεσίες HP Care Pack ανά προϊόν.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος
δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Η ονομασία Intel είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους
αντίστοιχους κατόχους τους.Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/notebooks
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HP mt40 Mobile Thin Client
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης HP
2012 90W

Η HP παρέχει μια πλήρη σειρά σταθμών επιτραπέζιας σύνδεσης που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για
επιλεγμένες πλατφόρμες επαγγελματικών φορητών υπολογιστών HP, ώστε να μπορείτε να διατηρείτε τη
συνδεσιμότητα και την άνεση του φορητού σας υπολογιστή σε σταθερό σταθμό.
Αριθμός προϊόντος: A7E32AA

Τροφοδοτικό HP Slim, 65W

Τα τροφοδοτικά AC της HP τροφοδοτούν το φορητό υπολογιστή και ταυτόχρονα φορτίζουν την
εσωτερική μπαταρία. Αυτά τα τροφοδοτικά παρέχουν τροφοδοσία στο φορητό υπολογιστή σας όταν
είστε εκτός γραφείου ή εν κινήσει. X3 Η πλήρης συμβατότητα εξαρτάται από τη διαμόρφωση της
πλατφόρμας. Εάν απαιτούνται 90W ή περισσότερο, ο φορητός υπολογιστής θα τροφοδοτείται κατά τη
χρήση βασικών εφαρμογών ή/και τη φόρτιση. Ενδέχεται να παρουσιαστεί μειωμένη απόδοση σε
συγκεκριμένες διαμορφώσεις πλατφόρμας εάν χρησιμοποιηθεί χαμηλότερη τροφοδοσία από την αρχική.
Αριθμός προϊόντος: AX727AA

Πολλαπλασιαστής θυρών USB 3.0 HP
3005pr

Όλα όσα χρειάζεστε κάθε μέρα, έτοιμα με μία απλή σύνδεση. Ο πολλαπλασιαστής θυρών USB 3.0 HP
3005pr είναι η απόλυτη λύση για hot-desking ανεξαρτήτως πλατφόρμας. Συνδεθείτε online, ορίστε έως
και έξι συσκευές USB για άμεση διαθεσιμότητα καθημερινά, και ενισχύστε την παραγωγικότητα με
σύνδεση σε δύο εξωτερικές οθόνες — όλα μέσω ενός μόνο καλωδίου USB 3.0.
Αριθμός προϊόντος: H1L08AA

Ασύρματο ποντίκι HP Comfort Grip

Το ασύρματο ποντίκι HP Comfort Grip διαθέτει μπαταρία διάρκειας 30 μηνών και εντυπωσιακή, μοντέρνα
σχεδίαση που ταιριάζει άψογα με τους επαγγελματικούς φορητούς υπολογιστές της HP.
Αριθμός προϊόντος: H2L63AA

Μπαταρία φορητού υπολογιστή HP
CC06XL μεγάλης διάρκειας

Η Μπαταρία μεγάλης διάρκειας HP σάς βοηθά να είστε παραγωγικοί με τον φορητό υπολογιστή σας
περισσότερη ώρα συγκριτικά με τις τυπικές λύσεις. Η εγγύηση τριών ετών που διαθέτει αποτελεί πρωτιά
στο χώρο και μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.
Αριθμός προϊόντος: QK642AA

5 έτη με αντικατάσταση την επόμενη
εργάσιμη

Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση της προβληματικής μονάδας υλικού την επόμενη ημέρα, εάν το
πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί απομακρυσμένα. Ισχύει για 5 έτη.
Αριθμός προϊόντος: UK744E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις
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