HP mt40 Mobile Thin Client
Yrityskäyttöön suunniteltu Thin Client. HP mt40 -käyttäjänä voit luottaa käyttövarmuuteen, alhaisiin käyttökustannuksiin ja
laitteen kestävyyteen. Voit nauttia PC-tietokonetta vastaavasta suorituskyvystä, testein taatusta tehosta ja joustavista
virta-asetuksista, joiden avulla pysyt aikataulussa. Kuulapuhallettu, alumiininen näyttökehys ja kestävä pintakäsittely
viimeistelevät ammattimaisen, keveän HP mt40 -laitteen.

Tehoa suorittamiseen.

Pysyt työmäärän edellyttämässä tahdissa. Työskentele tehokkaasti Intel® Celeron®
-teknologian ansiosta.
Voit nauttia PC-tietokonetta vastaavasta suorituskyvystä, sillä HP mt40 sisältää
edeltävää versiota enemmän Flash- ja RAM-muistia.
Kun teet etätöitä tai käytät laajakaistaa rankasti verottavia sovelluksia, HP Velocity
-ohjelmisto parantaa yhteyden laatua, joten työskentely ei keskeydy1.

Akun käyttöikä mukautuu
työskentelytapoihisi.

HP mt40 tarjoaa useita akkuratkaisuja kevyestä käytöstä pidennettyyn käyttöaikaan.
Mobile Thin Client on mukautettu työskentelytapoihisi.
HP:n 90 W:n telakointiasemaan2 kytkeytymällä voit käyttää oheislaitteita helposti
kytkemättä niitä kannettavaan joka käyttökerralla.

Kevyt, ammattimainen laite.

HP Mobile Thin Client viimeistelee ammattimaisen ilmeesi kuulapuhalletulla
alumiinisella näyttökehyksellään ja kulutusta kestävällä volframisävytetyllä pinnallaan.
Laite kulkee mukanasi kokouksesta toiseen. HP mt40 sisältää halkaisijaltaan 35,6 cm:n
(14 tuuman) häikäisemättömän teräväpiirtonäytön3 ja se painaa parhaimmillaan 2,17
kg, joten laite on valmis työkäyttöön tien päällä.
Mobile Thin Clientin alareunassa oleva ura auttaa suojaamaan näppäimistöä vähäisiltä
roiskeilta.

Suojaamme selustasi.

Helppo asentaa, hallita ja huoltaa. Voit luottaa maailmanlaajuiseen palvelu- ja
tukiverkostoon, johon kuuluu yli 50 000 tietojenkäsittelyalan ammattilaista yli sadassa
maassa.
Kolmen vuoden rajoitettu laitteiston vakiotakuu vähentää huoliasi.
HP Care Pack -palvelusopimukset4 tarjoavat vakiotakuita laajemmat palvelut.

HP mt40 Mobile Thin Client

Käyttöjärjestelmä

Windows® Embedded Standard 7

Prosessori

Intel® Celeron® B840 -suoritin (1,90 GHz, 2 Mt:n L3-välimuisti)

Piirisarja

Mobile Intel® HM76 Express

Muisti

Enintään 4 Gt 1 600 MHz DDR3 SDRAM

Sisäinen tallennustila

enintään 16 Gt SATA SSD

Asemapaikka

Valinnainen DVD-asema

Näyttö

Lävistäjältään 35,6 cm:n (14") LED-taustaval. heijastamaton HD-näyttö (1 366 x 768)

Näyttöominaisuudet

Intel® HD 4000 -näytönohjain

Ääni/kuva

Sisäiset stereokaiuttimet; Integroitu mikrofoni (kaksoismikrofoni, kun varustettu valinnaisella verkkokameralla); Äänen vaimennuspainike; Näppäimet äänenvoimakkuuden säätämiseen;
Stereokuuloke-/linjalähtö; Stereomikrofoni-/linjatulo

Langattoman lähiverkon tuki

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

Tietoliikenne

Sisäinen 82579V Gigabit Network

Laajennuspaikat

1 ExpressCard/54; 1 SD

Portit ja liittimet

1 verkkovirtaliitäntä; 1 DisplayPort 1.1a; 1 telakkaliitäntä; 1 eSATA/USB 2.0 -yhdistelmä, 1 RJ-45; 1 liitäntä lisäakulle; 1 stereokuuloke-/linjalähtö; 1 stereomikrofonitulo; 1 USB 2.0 -portti; 1 VGA; 2 USB 3.0
-porttia

Syöttölaite

Täysikokoinen roiskesuojattu näppäimistö
Kosketuslevy, jossa on/off-painike, kaksisuuntainen vieritys, eleet, kaksi valintapainiketta
720p:n HD-web-kamera (joissakin malleissa)

Ohjelmisto

HP Device Manager; HP Velocity

Suojaus

Vakiona: Turvalukon paikka; BIOS sisältyy NIST-ohjeisiin; Lisätuotteet: HP-yhdistelmälukko

Mitat

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

Paino

Paino alkaen 2,17 kg

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyttyjä kokoonpanoja saatavilla

Virta

65 W:n ulkoinen HP Smart -vaihtovirtalähde; HP:n pikalataustekniikka (ei päde HP Ultra Extended Life -akkuihin eikä yhdeksänkennoisiin akkuihin)

Akun tyyppi

Kuusikennoinen litiumioniakku (55 Wh); valinnainen yhdeksänkennoinen litiumioniakku (100 Wh)

Akun kesto

Kuusikennoinen litiumioniakku (55 Wh): Jopa 8 tuntia 15 minuuttia, valinnainen yhdeksänkennoinen litiumioniakku (100 Wh): Jopa 15 tuntia 15 minuuttia

Takuu

HP:n huolto antaa kolmen vuoden takuun (päivityksiä saatavana erikseen) ja yhden vuoden rajoitetun takuun perusakulle

1 Edellyttää langatonta tukiasemaa ja internet-yhteyttä. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettu.; 2 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.; 3 HD-kuvien katselemiseen vaaditaan HD-sisältöä.; 4 HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat

saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Valitse HP-tuotteellesi oikea palvelutaso käyttämällä HP Care Pack -palveluiden hakutyökalua osoitteessa www.hp.com/go/lookuptool. Tuotekohtaista
lisätietoa HP Care Pack -palveluista on saatavilla osoitteesta www.hp.com/hps/carepack.
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HP mt40 Mobile Thin Client
Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP:n 2012 90 W:n telakointiasema

HP tarjoaa kattavan valikoiman yksinomaan tietyille HP Business Notebook -alustoille suunniteltuja
telakointiasemia, jotta voit hyödyntää kannettavan liitäntöjä ja käyttömukavuutta kiinteässä pisteessä.
Tuotenumero: A7E32AA

Ohut HP-verkkolaite, 65 W

HP-verkkolaitteet syöttävät kannettavalle virtaa ja lataavat tietokoneen akun samanaikaisesti. Näiden
verkkolaitteiden avulla liität kannettavasi kätevästi verkkovirtaan, kun teet töitä toimiston ulkopuolella tai
olet matkoilla. X3 Täysi yhteensopivuus riippuu järjestelmän kokoonpanosta. Huomaa, että jos tehontarve
on 90 W tai suurempi, kannettava saa virtaa käytettäessä perussovelluksia ja/tai lataamiseen. Toiminnassa
saattaa ilmetä viiveitä tietyissä järjestelmäkokoonpanoissa, jos käytetään alkuperäistä pienempää
virtalähdettä.
Tuotenumero: AX727AA

HP 3005pr USB 3.0 -porttitoistin

Kaikki mitä tarvitset - yhdellä ainoalla liittimellä. HP 3005pr USB 3.0 -porttitoistin on käyttöympäristöstä
riippumaton hot desking -ratkaisu. Voit yhdistää tietokoneesi internetiin, liittää jopa kuusi käyttämääsi
USB-laitetta ja parantaa tuottavuuttasi kytkemällä kaksi ulkoista näyttöä—kaikki yhdellä USB 3.0
-kaapelilla.
Tuotenumero: H1L08AA

Langaton HP Comfort Grip -hiiri

Langattoman HP Comfort Grip -hiiren ominaisuuksiin kuuluvat 30 kuukauden pariston käyttöikä ja upean
moderni muotoilu, joka sopii saumattomasti HP:n yrityskannettavien oheen.
Tuotenumero: H2L63AA

HP CC06XL -akku kannettavalle,
pitkäkestoinen

HP:n pitkäkestoisen akun avulla voit olla tuottelias pidempään kuin tavallisilla ratkaisuilla. Akun kolmen
vuoden takuun (alan ensimmäinen) ansiosta kokonaiskäyttökustannuksia voi laskea merkittävästi.
Tuotenumero: QK642AA

5 vuoden vaihtopalvelu seuraavana
arkipäivänä

HP tarjoaa viallisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida
ratkaista etävianmäärityksellä. Takuu voimassa 5 vuotta.
Tuotenumero: UK744E
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