HP mt40 mobiele thin client
De Thin Client die gebouwd is voor business. Met de HP mt40 bent u zeker van een hoge betrouwbaarheid, lage gebruikskosten
en een lange productlevensduur. Pc-prestaties, beproefde processorkracht en batterij-opties die passen bij uw manier van
werken. De glasparelgestraald aluminium schermbehuizing en de slijtvaste finish vervolmaken het professionele lichtgewicht
ontwerp van de HP mt40.

Pure prestatiekracht.

Handel uw veeleisende workload moeiteloos af. Uw projecten zijn sneller gereed
dankzij beproefde Intel® Celeron® technologie.
Pc-prestaties bij het bekijken van digitale afbeeldingen en media, dankzij meer Flashen RAM-geheugen op de HP mt40 dan op zijn voorganger.
Of u nu telewerkt of applicaties gebruikt die veel bandbreedte vergen, de HP Velocity
software verbetert de kwaliteit van de verbinding en voorkomt werkonderbrekingen1.

De lange batterijlevensduur past bij uw manier
van werken.
De HP mt40 biedt diverse primaire batterij-oplossingen, van zo licht mogelijk tot een
langere batterijlevensduur. Uw mobiele thin client is afgestemd op uw manier van
werken.
De HP Thin Client is gemakkelijk aan te sluiten op het HP 90-Watt dockingstation2 om
randapparaten te gebruiken zonder deze accessoires steeds weer aan te sluiten en te
verwijderen.

Professioneel lichtgewicht ontwerp

Alles aan deze HP mobiele thin client wekt een professionele indruk, van de
glasparelgestraald aluminium schermbehuizing tot de slijtvaste tungsten-kleurige
finish.
Neem hem mee naar elke vergadering. Met een 35,6-cm (14-inch) diagonaal HD3
ontspiegeld scherm en een gewicht vanaf 2,17 kg is de HP mt40 gebouwd voor mobiel
zakendoen.
Een vochtafvoer aan de onderzijde beschermt uw mobiele thin client tegen kleine
ongelukjes met gemorst vocht op het toetsenbord.

Geen gegevensverlies.

Gemakkelijk te installeren, te beheren en te onderhouden. Wij leveren wereldwijde
service en support via een netwerk van 50.000 IT-professionals in meer dan 100
landen.
Geen zorgen dankzij drie jaar standaard hardwaregarantie.
Kies HP Care Pack Services4 om de standaardgarantie aan te vullen of uit te breiden.

HP mt40 mobiele thin client

Besturingssysteem

Windows® Embedded Standard 7

Processor

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

Chipset

Mobile Intel® HM76 Express

Geheugen

Tot 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM

Interne opslag

tot 16 GB SATA SSD

Upgradeslot

Optionele dvd-rom

Scherm

35,6-cm (14-inch) diagonaal LED-backlit HD ontspiegeld (1366 x 768)

Video

Intel® HD Graphics 4000

Audio/Visueel

Geïntegreerde stereoluidsprekers; Ingebouwde microfoon (dual-array microfoons indien uitgerust met de optionele webcam); Volumedempknop; Functietoetsen om het volume in te stellen; Stereo
hoofdtelefoon/lijnuitgang; Stereo microfoon/lijningang

Ondersteuning voor
draadloos gebruik

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

Communicatie

Geïntegreerd 82579V Gigabit netwerk

Uitbreidingsslots

1 ExpressCard/54; 1 SD

Poorten en connectoren

1 netvoeding; 1 DisplayPort 1.1a; 1 dockingconnector; 1 eSATA/USB 2.0 combo; 1 RJ-45; 1 tweede batterijconnector; 1 stereo hoofdtelefoon/lijnuitgang; 1 stereo microfooningang; 1 USB 2.0; 1 VGA; 2 USB 3.0

Invoerapparaat

Morsbestendig standaard toetsenbord met vochtafvoer
Touchpad met aan/uitknop, twee-weg scrollen, bewegingen, twee knoppen
720p HD webcam (geselecteerde modellen)

Software

HP Device Manager; HP Velocity

Beveiliging

Standaard: Oog voor veiligheidsslot; BIOS is geïmplementeerd volgens NIST-richtlijnen; Optioneel: HP comboslot

Afmetingen

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

Gewicht

Vanaf 2,17 kg

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerde configuraties beschikbaar

Voeding

Externe 65-Watt HP Smart netadapter; HP Fast Charge (niet van toepassing op de HP Ultra XL of 9-cels batterijen)

Type batterij

6-cels (55-Watt/uur) lithium-ion; optioneel 9-cels (100-Watt/uur) lithium-ion

Levensduur batterij

6-cels (55-Watt/u) lithium-ion: Tot 8 uur en 15 minuten, optioneel 9-cels (100 Watt/uur) lithium-ion: Tot 15 uur en 15 minuten

Garantie

HP Services biedt 3 jaar standaard garantie op onderdelen en arbeid (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op primaire batterij

1 Een wireless access point en internettoegang zijn vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.; 2 Wordt apart of als optie verkocht.; 3 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.; 4 Serviceniveaus en responstijden voor HP Care

Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Om het juiste serviceniveau voor uw HP product te kiezen gebruikt u de HP Care Pack Services Lookup
Tool op: www.hp.com/go/lookuptool. Meer informatie over HP Care Pack Services per product is beschikbaar op: www.hp.com/hps/carepack.
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HP mt40 mobiele thin client
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 2012 90-Watt dockingstation

HP biedt een complete lijn dockingstations die exclusief ontworpen zijn voor geselecteerde HP Business
notebookplatformen en waarmee u de connectiviteit en het gemak van uw laptop op een vaste werkplek
behoudt.
Bestelnr.: A7E32AA

HP 65-Watt Slim adapter

Netadapters van HP leveren stroom voor uw notebook en laden tegelijkertijd de interne accu op. Deze
adapters voorzien uw notebook ook buiten kantoor of onderweg van stroom. X3 Compatibiliteit is
afhankelijk van de platformconfiguratie. Als 90 Watt of meer vereist is, moet de notebook op het
stopcontact worden aangesloten voor elementaire applicaties en/opladen. Op specifieke configuraties
kunnen de prestaties dalen als een voeding wordt gebruikt met minder vermogen dan de oorspronkelijke
voeding.
Bestelnr.: AX727AA

HP 3005pr USB 3.0-poortreplicator

Alles wat u dagelijks nodig heeft is via één eenvoudige aansluiting beschikbaar. De HP 3005pr USB
3.0-portreplicator is onze ideale platform-onafhankelijke hot-deskingoplossing. Ga on-line, sluit zes van uw
meest gebruikte USB-apparaten direct aan en verhoog de productiviteit door twee externe schermen aan te
sluiten – via één USB 3.0-kabel.
Bestelnr.: H1L08AA

HP Comfort Grip draadloze muis

De HP draadloze muis met prettige grip heeft een batterijlevensduur van 30 maanden en een opvallend,
modern ontwerp dat naadloos aansluit bij HP business notebooks.
Bestelnr.: H2L63AA

HP CC06XL Long Life notebookaccu

Met de HP Long Life Battery bent u langer productief met uw notebook dan met standaardoplossingen en
dankzij de drie jaar garantie, een novum in de industrie, dalen uw gebruikskosten aanzienlijk.
Bestelnr.: QK642AA

5 jaar exchange op de volgende
werkdag

HP biedt 5 jaar lang vervanging op de volgende dag van een defecte unit indien het probleem niet op
afstand kan worden opgelost.
Bestelnr.: UK744E
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