HP mt40 mobil tynnklient
En tynnklient skreddersydd for forretninger. Oppnå høy pålitelighet, lave eierkostnader og forlenget produktlevetid med HP
mt40. Få PC-lik ytelse, velprøvd databehandlingskraft og fleksible batterialternativer for å holde tritt med timeplanen. Det
glassblåste aluminiumskabinettet og slitesterke finishen finpusser HP mt40 og gir den et profesjonelt og lett design.

Styrke for å yte.

Holde tritt med en krevende arbeidsbelastning. Få prosjektene unna med velprøvd
Intel® Celeron®-teknologi.
Oppnå PC-lik ytelse ved visning av digital grafikk og medier takket være mer flashminne
og RAM på HP mt40 enn på forgjengeren.
Uansett om du telependler eller bruker båndbreddekrevende apper, forbedrer HP
Velocity-programvare kvaliteten på forbindelsen, slik at du ikke får avbrudd i arbeidet1.

Batteridriftstid som holder tritt med din måte
å arbeide på.

HP mt40 tilbyr flere primærbatteriløsninger, fra lett til utvidet batteridriftstid. Den
mobile tynnklienten blir tilpasset til din måte å arbeide på.
Koble enkelt til HP 90 W forankringsstasjon2, slik at du kan bruke periferenheter uten å
måtte koble dem til og fra din HP tynnklient hver gang.

Lett, profesjonell design.

Denne HP mobile tynnklienten finpusser din profesjonelle stil med alt fra glassblåst
skjermkabinett i aluminium til en slitesterk wolframfarget finish.
Ta den med deg på alle møter. HP mt40 har 35,6 cm (14" diagonalt)
HD3-antirefleksskjerm og en startvekt på 2,17 kg (4,78 pund), slik at den er klar for
forretninger på farten.
Et dreneringshull i bunnen bidrar til å beskytte din mobile tynnklient lettere søling på
tastaturet.

Du har ryggdekning.

Enkelt oppsett, enkel administrasjon og enkelt vedlikehold. Du kan stole på global
service og støtte gjennom vårt nettverk av mer enn 50 000 IT-medarbeidere i mer enn
100 land.
Bekymre deg mindre med en treårs begrenset standardgaranti for maskinvare.
Velg blant HP Care Pack-tjenestene4 for å utvide servicekontrakter ut over
standardgarantiene.

HP mt40 mobil tynnklient

Operativsystem

Windows® Embedded Standard 7

Prosessor

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

Brikkesett

Mobile Intel® HM76 Express

Minne

Inntil 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM

Internt lager

inntil 16 GB SATA SSD

Oppgraderingsrom

DVD-ROM (tillegg)

Skjerm

35,6 cm (14") diagonalt LED-bakbelyst HD antirefleks (1366 x 768)

Grafikk

Intel® HD Graphics 4000

Lyd/bilde

Integrerte stereohøyttalere; Integrert mikrofon (dobbel mikrofonarray når utstyrt med webkamera (tillegg)); Knapp for volumdemping; Funksjonstaster for volum opp og ned; Stereohodetelefoner/linjeutgang;
Stereomikrofoninngang/linjeinngang

Trådløsstøtte

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

Kommunikasjon

Integrert 82579V Gigabit-nettverk

Utvidelsesspor

1 ExpressCard/54; 1 SD

Porter og kontakter

1 vekselstrøm; 1 DisplayPort 1.1a; 1 dokkingkontakt; 1 kombinert eSATA/USB 2.0; 1 RJ-45; 1 kontakt for sekundært batteri; 1 stereohodetelefon-/linjeutgang; 1 stereomikrofoninngang; 1 USB 2.0; 1 VGA; 2 USB
3.0

Innenhet

Væskebestandig tastatur i full størrelse med avløp
Styrepute med av/på-knapp, toveis rulling, bevegelser, to valgknapper
720p HD-webkamera (enkelte modeller)

Programvare

HP Device Manager; HP Velocity

Sikkerhet

Standard: Feste for sikkerhetslås; BIOS implementert etter NIST-retningslinjer; Tillegg: HP kombinasjonslås;

Mål

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

Vekt

Starter på 2,17 kg

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner tilgjengelig

Strøm

Ekstern 65 W HP Smart strømadapter; HP Fast Charge (ikke for HP Ultra Extended Life eller 9-cellers batterier)

Batteritype

6-cellers (55 Wh) litiumion; 9-cellers (100 Wh) litiumion (tillegg)

Batteritid

6-cellers (55 Wh) litiumion: Opptil 8 timer og 15 minutter, 9-cellers (100 Wh) litiumion (tillegg): Opptil 15 timer og 15 minutter

Garanti

HP Services tilbyr 3-års garanti (oppgraderinger tilgjengelig, selges separat), 1-års begrenset garanti på primærbatteri

1 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tilgang er nødvendig. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.; 2 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.; 3 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.; 4 Servicenivåer og svartider for HP

Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Bruk HP Care Pack Services Lookup Tool på www.hp.com/go/lookuptool for å velge riktig tjenestenivå for ditt
HP-produkt. Mer informasjon om HP Care Pack-tjenester for hvert produkt er tilgjengelig på www.hp.com/hps/carepack.
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HP mt40 mobil tynnklient
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 2012 90 W dokkingstasjon

HP tilbyr et fullt utvalg av dokkingstasjoner som er laget utelukkende for utvalgte HP-plattformer med
bærbare kontor-PCer, slik at du kan opprettholde tilkobling og komfort når den bærbare er på et fast sted.
Produktnummer: A7E32AA

HP 65 W tynn adapter

Vekselstrømsadaptere fra HP leverer strøm til den bærbare PCen og lader det interne batteriet samtidig.
Disse adapterne gir deg mulighet til å få strøm til den bærbare PCen når du er ute fra kontoret eller på reise.
X3 Full kompatibilitet avhenger av plattformkonfigurasjon. Hvis 90 W eller mer er nødvendig, vil den
bærbare få strøm ved bruk av basisprogrammer og/eller ved lading. Forsinkelser i ytelsen kan forekomme
på spesifikke plattformkonfigurasjoner hvis det brukes en lavere strømforsyning enn den opprinnelige.
Produktnummer: AX727AA

HP 3005pr USB 3.0 portreplikator

Alt du trenger hver dag, klart med én enkelt tilkobling. HP 3005pr USB 3.0 portreplikator er vår ultimate
plattformuavhengige "hot desking"-løsning. Kom deg på nett, gjør opptil seks av dine daglige USB-enheter
umiddelbart tilgjengelig, og øk produktiviteten med tilkobling til to eksterne skjermer – alt via én USB
3.0-kabel.
Produktnummer: H1L08AA

HP trådløs mus med komfortgrep

HP trådløs mus med komfortgrep har 30-måneders batteridriftstid og en tydelig, moderne design som
integreres sømløst med HP bærbare kontor-PCer.
Produktnummer: H2L63AA

HP CC06XL Long Life-batteri for bærbar
PC

HP Long Life-batteriet hjelper deg å være produktiv på den bærbare PCen lengre enn med
standardløsninger. Den treårige garantien, som er den første i bransjen, bidrar til å redusere eierkostnadene
betydelig.
Produktnummer: QK642AA

5 års utskifting neste virkedag

HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår hvis
problemet ikke kan fjernløses, i 5 år.
Produktnummer: UK744E
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