HP mt40 mobil vékony kliens
Üzleti használatra készült vékony kliens. A HP mt40 megbízhatóságára, alacsony birtoklási költségére és hosszabb
termékélettartamára nyugodtan hagyatkozhat. Élvezze az asztali számítógépekéhez hasonló teljesítményt, a megbízható
adatfeldolgozási teljesítményt és a rugalmas akkumulátorlehetőségek előnyeit, melyekkel lépést tarthat időbeosztásával. A
szemcseszórással kialakított alumínium kijelzőborítás és a kopásálló burkolat professzionális és légies megjelenést kölcsönöz a
HP mt40 készüléknek.

Teljesítményre kialakítva.

Tartson lépést munkaterhelésével. Küzdje le projektjei nehézségeit a megbízható Intel®
Celeron® technológiával.
A HP mt40 elődjéhez képest nagyobb méretű flash és RAM kapacitása lehetővé teszi,
hogy a megtekintett digitális grafikákat és médiatartalmat számítógépekéhez hasonló
teljesítményben élvezhesse.
Akár ingázik, akár nagy sávszélességet igénylő alkalmazásokat használ, a HP Velocity
szoftver javítja kapcsolata minőségét, így nem kell megszakítania munkáját1.

Az akkumulátor üzemideje lépést tart az Ön
munkaütemezésével.
A pehelykönnyű súlytól a hosszú akkumulátor-élettartamig, a HP mt40 számos
elsődleges akkumulátor-megoldást kínál. A hordozható vékony kliens az Ön
munkamódszereihez igazodik.
Könnyedén csatlakozhat a HP 90 W dokkolóegységhez2 is, ha nem szeretné
kiegészítőit minden alkalommal a HP vékony klienshez csatlakoztatni és kihúzni,
amikor a perifériákat használná.

Professzionális, könnyed kivitel.

A HP mobil vékony kliens szemcseszórással kialakított alumínium kijelzőborítása és
kopásálló, wolframszínű burkolata még csiszoltabbá teszi majd professzionális
megjelenését.
Vigye magával minden értekezletre. A HP mt40 35,6 cm (14") képátmérőjű,
csillogásmentes HD képernyője3 és 2,17 kg (4,78 font) kezdősúlya tökéletesen
alkalmas arra, hogy akár út közben is lebonyolíthassa üzleteit.
Az alsó borítás megvédi mobil vékony kliensét a billentyűzetre véletlenül ráfröccsent
folyadékoktól.

Ráadásul biztonságos is.

A beállítás, a kezelés és a karbantartás rendkívül egyszerű. A globális szerviz és
támogatás keretein belül több mint 100 országban több mint 50 000 informatikai
szakember áll ügyfeleink rendelkezésére.
A három éves korlátozott hardverjótállás mellett nyugodtan alhat.
A választható HP Care Pack szolgáltatások4 a szervizszerződésekben foglalt normál
garanciát további lehetőségekkel bővítik.

HP mt40 mobil vékony kliens

Operációs rendszer

Windows® Embedded Standard 7

Processzor

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

Lapkakészlet

Mobil Intel® HM76 Express

Memória

Legfeljebb 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM

Belső tárolás

legfeljebb 16 GB SATA SSD

Bővítőfiók

Opcionális DVD-ROM

Képernyő

35,6 cm (14") képátlójú, LED-es háttér-világítású HD csillogásmentes (1366 x 768)

Grafikus rendszer

Intel® HD Graphics 4000

Hang/kép

Beépített sztereó hangszórók; Beépített mikrofon (opcionális webkamera alkalmazása esetén dupla tömbmikrofon); Gomb a hang elnémításához; Funkcióbillentyűk a hangerő növeléséhez és csökkentéséhez;
Sztereó fejhallgató-/vonali kimenet; Sztereó mikrofon-/vonali bemenet

Vezeték nélküli támogatás

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

Kommunikáció

Beépített 82579V Gigabit-hálózat

Bővítőhelyek

1 ExpressCard/54; 1 SD

Portok és csatlakozók

1 tápegység; 1 DisplayPort 1.1a; 1 dokkolócsatlakozó; 1 kombinált eSATA/USB 2.0; 1 RJ-45; 1 másodlagos akkumulátorcsatlakozó; 1 sztereó fejhallgató-/vonali kimenet; 1 sztereó mikrofonbemenet; 1 USB 2.0;
1 VGA; 2 USB 3.0

Bemeneti eszköz

Teljes méretű cseppálló billentyűzet vízelvezetőkkel
Érintőtábla be- és kikapcsoló gombbal, kétirányú görgetéssel, mozdulatokkal és két gombbal
720p HD webkamera (egyes típusoknál)

Szoftver

HP Device Manager; HP Velocity

Adatvédelem

Alapkiépítésben: Biztonságizár-nyílás; A BIOS a NIST irányelvekben valósul meg; Opcionális: HP kombinált zár

Méretek

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

Súly

Kezdő súly: 2,17 kg

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk igényelhetők

Áramellátás

Külső 65 W HP Smart váltóáramú adapter; HP Gyorstöltés (ne alkalmazza HP ultra hosszú élettartamú vagy 9 cellás akkumulátorokon)

Akkumulátor típusa

6 cellás (55 Wh) lítiumion; opcionális 9 cellás (100 Wh) lítiumion

Akkumulátor élettartama

6 cellás (55 Wh) lítiumion: Akár 8 óra 15 perc, opcionális 9 cellás (100 Wh) lítiumion: Akár 15 óra 15 perc

Garancia

A HP ügyfélszolgálat 3 év jótállást kínál (bővítés lehetséges, külön megvásárolható), valamint 1 év korlátozott jótállást az elsődleges akkumulátorra

1 Vezeték nélküli hozzáférési pont és internet-hozzáférés szükséges. A nyilvános vezeték nélküli elérési pontok száma korlátozott.; 2 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg.; 3 A HD képminőséghez HD tartalomra van szükség.; 4 A HP Care Pack

szolgáltatások szintjei és válaszidői a földrajzi helytől függően változhatnak. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A szolgáltatásra megszorítások és korlátozások érvényesek. A HP termékhez megfelelő szolgáltatási szint kiválasztásához
használja a www.hp.com/go/lookuptool weboldalon található HP Care Pack szolgáltatáskereső eszközt. További termékspecifikus információk a HP Care Pack szolgáltatásokról: www.hp.com/hps/carepack.
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HP mt40 mobil vékony kliens
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP 2012 90 W dokkolóállomás

A HP a HP üzletinoteszgép-platformokhoz tervezett dokkolóállomások teljes választékát kínálja, így az Ön
noteszgépe rögzített állomás használata esetén is megőrzi csatlakozási lehetőségeit és kényelmét.
Termékszám: A7E32AA

HP 65 W-os vékonyadapter

A HP váltóáramú adaptereivel egyidejűleg történhet a noteszgép tápellátása és a belső akkumulátor
feltöltése. Ezek az adapterek házon kívül vagy útközben is tápellátási lehetőséget biztosítanak a noteszgép
számára. X3 A teljes kompatibilitás a platform konfigurációjától függ. ha 90 W vagy nagyobb teljesítményre
van szükség, a noteszgép az alapszintű alkalmazások használatakor és/vagy töltéshez kap tápellátást. Az
eredetinél kisebb tápegység használata esetén egyes platform konfigurációkon késedelmek léphetnek fel a
teljesítményben.
Termékszám: AX727AA

HP 3005pr USB 3.0 porttöbbszöröző

Minden, amire nap mint nap szüksége lehet, egyetlen egyszerű csatlakozással rendelkezésre áll. A HP
3005pr USB 3.0 portreplikátor a legjobb platformfüggetlen megoldásunk megosztott hozzáférésű (hot
desking) környezetek számára. Csatlakozzon az internethez, tegyen azonnal elérhetővé akár hat, napi
rendszerességgel használt USB-eszközt, továbbá javítsa termelékenységét azzal, hogy – egyetlen USB 3.0
kábellel – két külső kijelzőre is csatlakozik.
Termékszám: H1L08AA

HP Comfort Grip vezeték nélküli egér

A 30 hónap akkumulátor-üzemidejű HP Comfort Grip vezeték nélküli egér tökéletesen illik a HP üzleti
notebookjainak merész és modern formavilágához.
Termékszám: H2L63AA

HP CC06XL hosszú üzemidejű
noteszgép-akkumulátor

A HP hosszú üzemidejű akkumulátorral a normál megoldásoknál hosszabb ideig maradhat produktív
noteszgépével, három éves garanciája (iparágelső) pedig jelentősen hozzájárul a birtoklási költség
csökkentéséhez.
Termékszám: QK642AA

5 év, következő munkanapi csere

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a hibát követő napon a helyszínen kicseréli a meghibásodott
alkatrészt, 5 éves időtartamon belül.
Termékszám: UK744E
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