HP mt40 Mobile Thin Client
Terminal Thin Client dostosowany do potrzeb przedsiębiorstw. Możesz polegać na wysokiej niezawodności, niskich kosztach
posiadania i dużej żywotności produktu HP mt40. Wydajność na poziomie komputera stacjonarnego, sprawdzona moc
obliczeniowa i opcje akumulatora do wyboru pomogą Ci wykonać pracę na czas. Obudowa z piaskowanego aluminium i odporne
na ścieranie wykończenia uzupełniają lekką, profesjonalną konstrukcję HP mt40.

Wydajność i funkcjonalność.

Wyjdź naprzeciw wyzwaniom w pracy. Sprawdzona technologia Intel® Celeron® pozwoli
Ci przemknąć przez proces tworzenia projektów.
Wysoka, odpowiadająca poziomowi komputerów osobistych wydajność wyświetlania
grafiki i mediów cyfrowych dzięki większej ilości pamięci Flash i RAM w HP mt40 w
porównaniu z poprzednim modelem.
Bez względu na to, czy jesteś w drodze do pracy, czy korzystasz z aplikacji
wymagających dużej przepustowości, oprogramowanie HP Velocity poprawia jakość
połączenia, zapewniając ciągłość Twoich działań1.

Żywotność akumulatora odpowiednia do trybu
pracy.
HP mt40 pozwala na użycie jednego z kilku akumulatorów podstawowych, oferując
wybór akumulatora lekkiego lub bardziej żywotnego. Terminal jest dostosowany do
sposobu, w jaki pracujesz.
Połącz się z łatwością ze stacją dokującą HP 90W2 i korzystaj z urządzeń peryferyjnych
bez potrzeby każdorazowego odłączania i podłączania ich do terminala HP Thin Client.

Lekkie, profesjonalne wzornictwo.

Od obudowy z piaskowanego aluminium po odporne na ścieranie kolorowe
wykończenia z wolframu, ten terminal HP Mobile Thin Client stanowi idealne
uzupełnienie Twojego profesjonalnego wyglądu.
Możesz zabrać go ze sobą na każde spotkanie. Terminal HP mt40 jest wyposażony w
przeciwodblaskowy wyświetlacz HD o przekątnej 35,6 cm (14")3, a waga modelu
podstawowego wynosi 2,17 kg (4,78 funta) — jest więc gotowy do pracy w biegu.
Wylot na spodzie pomaga chronić terminal przed niewielkimi ilościami płynu
przypadkowo rozlanymi na klawiaturę.

Możesz na nas polegać.

Prostota konfiguracji, zarządzania i konserwacji. Zaufaj globalnemu serwisowi i
wsparciu poprzez sieć ponad 50 000 informatyków w ponad 100 krajach.
Zmniejsz ilość problemów dzięki standardowej, trzyletniej ograniczonej gwarancji na
sprzęt.
Usługi HP Care Pack4 umożliwiają rozszerzenie zakresu gwarancji standardowych.

HP mt40 Mobile Thin Client

System operacyjny

Windows® Embedded Standard 7

Procesor

Procesor Intel® Celeron® B840 (1,90 GHz, 2 MB pamięci podręcznej L3)

Zestaw układów

Mobile Intel® HM76 Express

Pamięć

Maksymalnie 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM

Wewnętrzna pamięć masowa

maksymalnie 16 GB Napęd SATA SSD

Wnęka rozszerzeń:

Opcjonalnie napęd DVD-ROM

Wyświetlacz

Ekran LED HD o przekątnej 35,6 cm (14"; 1366x768), z powłoką antyrefleksyjną

Grafika

Karta graficzna Intel® HD Graphics 4000

Audiowizualny

Wbudowane głośniki stereo; Wbudowany mikrofon (zespół dwóch mikrofonów w przypadku instalacji opcjonalnej kamery internetowej); Przycisk wyciszania głośności; Klawisze funkcyjne regulacji głośności;
Wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio; Wejście mikrofonu stereo/wejście sygnałowe audio

Obsługa komunikacji
bezprzewodowej

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

Komunikacja

Zintegrowana karta sieciowa 82579V Gigabit

Gniazda rozszerzeń

1 karta Express Card/34; 1 SD

Porty i złącza

1 gniazdo zasilania prądem zmiennym; 1 złącze DisplayPort 1.1a; 1 złącze dokowania; 1 port combo eSATA/USB 2.0; 1 gniazdo RJ-45; 1 złącze akumulatora dodatkowego; 1 wyjście stereo słuchawkowe/liniowe;
1 wejście stereo mikrofonowe; 1 port USB 2.0; 1 port VGA; 2 porty USB 3.0

Urządzenie wejściowe

Pełnowymiarowa klawiatura odporna na zalanie z otworami odpływowymi
Tabliczka dotykowa z przyciskiem włączania i wyłączania, możliwością przewijania w dwóch kierunkach i sterowania gestami oraz dwoma przyciskami wyboru
Kamera internetowa 720p HD (w wybranych modelach)

Oprogramowanie

HP Device Manager; HP Velocity

Bezpieczeństwo

W standardzie: Gniazdo blokady zabezpieczającej; BIOS zgodny z wytycznymi NIST; Opcjonalnie: Zamek HP combo;

Wymiary

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

Waga

Od 2,17 kg

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Dostępne są konfiguracje zgodne z normą ENERGY STAR®

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny 65 W HP Smart AC HP Fast Charge (nie dotyczy akumulatorów HP Ultra Extended Life lub akumulatorów 9-ogniwowych)

Typ baterii

6-ogniwowy akumulator litowo-jonowy (55 Wh); opcjonalny 9-ogniwowy akumulator litowy (100 Wh)

Czas życia baterii

6-ogniwowy (55 Wh) akumulator litowo-jonowy: do 8 godz. 15 minut; opcjonalny 9-ogniwowy (100 Wh): do 15 godz. 15 minut

Gwarancja

Dział usług HP oferuje trzyletnią gwarancję (dostępne rozszerzenia sprzedawane oddzielnie), roczną ograniczoną gwarancję na akumulator podstawowy.

1 Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego i dostępu do Internetu. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona.; 2 Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.; 3 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości

wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.; 4 Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji firmy klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i
wyłączenia. Aby wybrać odpowiedni poziom obsługi do wybranego produktu HP, należy użyć narzędzia HP Care Pack Services Lookup na stronie www.hp.com/go/lookuptool. Dodatkowe informacje o usługach HP Care Pack dla poszczególnych produktów można
znaleźć na stronie www.hp.com/hps/carepack.

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być
interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Intel jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są
własnością odpowiednich firm.Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.hp.eu/notebooks
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HP mt40 Mobile Thin Client
Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Stacja dokowania HP 2012 90 W

HP oferuje szeroki wybór stacji dokujących zaprojektowanych specjalnie na potrzeby wybranych platform
HP Business Notebook, pozwalające połączyć komfort i funkcje łączności laptopa ze stanowiskiem
biurowym.
Numer produktu: A7E32AA

Zasilacz HP 65 W Slim Adapter

Zasilacze HP zasilają komputer, a jednocześnie ładują wewnętrzny akumulator. Zasilacze umożliwiają
korzystanie z notebooka poza biurem i w podróży.Pełna zgodność X3 zależy od konfiguracji platformy. Jeśli
wymagana jest moc 90 W lub większa, należy pamiętać, że notebook będzie zasilany podczas korzystania z
podstawowych aplikacji i/lub ładowania. W konkretnych konfiguracjach platformy mogą wystąpić
opóźnienia wydajnościowe, jeśli zastosowano źródło zasilania o mocy mniejszej niż wymagana.
Numer produktu: AX727AA

Replikator portów USB 3.0 HP 3005pr

Wszystko, czego potrzebujesz każdego dnia – gotowe dzięki jednemu prostemu połączeniu. Replikator
portów USB 3.0 HP 3005pr to nasze najnowsze osiągnięcie w dziedzinie niezależnych od platform
rozwiązań do pracy na stanowiskach tymczasowych. Łącz się z siecią, natychmiast udostępniaj nawet sześć
z wykorzystywanych codziennie urządzeń USB oraz zwiększ swoją wydajność pracy, podłączając dwa
monitory zewnętrzne – wszystko za pośrednictwem jednego kabla USB 3.0.
Numer produktu: H1L08AA

Bezprzewodowa mysz HP Comfort Grip

Bezprzewodowa mysz HP Comfort Grip zapewnia 30-miesięczną pracę akumulatora, a jej odważna,
nowoczesna budowa idealnie pasuje do notebooków HP Business.
Numer produktu: H2L63AA

Akumulator HP CC06XL Long Life do
notebooków

Akumulator HP Long Life pozwala efektywnie pracować na notebooku przez czas dłuższy niż zapewniają to
rozwiązania standardowe — jego pierwsza w branży, trzyletnia gwarancja pomaga znacznie obniżyć koszt
posiadania komputera.
Numer produktu: QK642AA

5 lat, wymiana w następnym dniu
roboczym

Przez okres 5 lat HP zapewnia szybką wymianę niesprawnego sprzętu dzień po awarii, jeśli problemu nie
można rozwiązać zdalnie.
Numer produktu: UK744E

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich
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