HP mt40 Mobile Thin Client
O Thin Client personalizado para o negócio. Confie na fiabilidade elevada, baixos custos de propriedade e vida alargada do
produto com o HP mt40. Aprecie o desempenho semelhante a PC, potência comprovada de processamento e opções flexíveis
de bateria que acompanham a sua agenda. O ecrã equipado com uma moldura em alumínio com acabamento por jato de
esferas do HP mt40 com um design leve e profissional.

Potenciado para desempenho.

Acompanhe a sua carga de trabalho exigente. Avance rapidamente através de projetos
com a tecnologia comprovada Intel® Celeron®.
Aprecie o desempenho semelhante a PC quando visualiza gráficos e suportes digitais,
graças a mais Flash e RAM no HP mt40 do que o seu antecedente.
Quer esteja em tele-trabalho ou a utilizar aplicações sedentas de largura de banda, o
software HP Velocity melhora a qualidade da sua ligação para que não haja
interrupções no seu trabalho1.

Duração de bateria que acompanha a forma
como trabalha.

Desde o peso ultra-leve à duração alargada da bateria, o HP mt40 oferece várias
soluções primárias de bateria. O seu cliente fino móvel é personalizado para a forma
como trabalha.
Ligue-se com facilidade à Estação de Ancoragem HP de 90W2 para utilizar periféricos
sem a necessidade de ligar e desligar constantemente os acessórios do seu HP Thin
Client.

Design profissional, ultraleve.

Desde o ecrã equipado com uma moldura em alumínio com acabamento por jato de
esferas ao acabamento de tungsténio colorido resistente ao desgaste, este HP Mobile
Thin Client dá brilho à sua imagem profissional.
Leve-o consigo para todas as reuniões. O HP mt40 oferece um ecrã HD3 de 35,6 cm (14
polegadas) na diagonal, anti-brilho, e um peso inicial de 2,17 kg (4,78 libras) para que
esteja pronto os negócios em viagem.
Um dreno inferior ajuda a proteger o seu cliente fino móvel de pequenos derrames
acidentais no teclado.

Salvaguarda completa.

Configuração, gestão e manutenção fáceis. Conte com o apoio do serviço e suporte
globais, através da rede de mais de 50 000 profissionais de TI, em mais de 100 países.
Preocupe-se menos, com uma garantia padrão limitada de hardware de três anos.
Escolha Serviços HP Care Pack4 para alargar os contratos de serviço além das garantias
padrão.

HP mt40 Mobile Thin Client

Sistema operativo

Windows® Embedded Standard 7

Processador

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

Chipset

Mobile Intel® HM76 Express

Memória

Até 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM

Armazenamento Interno

até 16 GB SSD SATA

Baía para actualização:

DVD-ROM opcional

Ecrã

HD anti-reflexo de 35,6 cm (14 pol.) na diagonal com retroiluminação LED (1366 x 768)

Gráficos

Intel® HD Graphics 4000

Áudio/Visual

Altifalantes estéreo integrados; Microfone integrado (sistema de microfone duplo quando equipado com câmara Web opcional); Botão para silenciar volume; Teclas de função para aumentar e diminuir o volume;
Saída de linha/auscultadores estéreo; Entrada de linha/microfone estéreo

Suporte para Comunicações
Sem Fios

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

Comunicações

Rede gigabit 82579V integrada

Slots de Expansão

1 ExpressCard/54; 1 SD

Portas e Ligações

1 alimentação CA; 1 DisplayPort 1.1a; 1 conector de ancoragem; 1 combo eSATA/USB 2.0; 1 RJ-45; 1 conector de bateria secundária; 1 saída de linha/auscultadores estéreo; 1 entrada para microfone estéreo; 1
USB 2.0; 1 VGA; 2 USB 3.0

Dispositivo de Entrada

Teclado de tamanho completo, resistente a salpicos com drenagem
Painel Táctil com botão para ligar/desligar, deslocamento de dois sentidos, gestos, dois botões de selecção
Câmara Web HD de 720p (em alguns modelos)

Software

HP Device Manager; HP Velocity

Segurança

Padrão: Ranhura de bloqueio de segurança; BIOS implementado de acordo com as linhas orientadoras NIST; Opcional: Fecho HP Combo

Dimensões

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

Peso

A partir de 2,17 kg

Conformidade com standards
de eficiência energética

configurações disponíveis qualificadas ENERGY STAR®

Alimentação

Adaptador CA Inteligente externo 65W HP; Carregamento rápido HP (não se aplica às baterias HP Ultra Extended Life ou de 9 células)

Tipo de Bateria

Iões de lítio de 6 células (55 WHh); Iões de lítio com 9 células (100 WHh) opcional

Duração da Bateria

Iões de lítio de 6 células (55 WHr): Até 8 horas e 15 minutos, iões de lítio (100 WHr) de 9 células opcional: Até 15 horas e 15 minutos

Garantia

Os Serviços HP oferecem 3 anos de garantia (atualizações disponíveis, vendidas separadamente) e 1 ano de garantia limitada para a bateria principal

1 É necessário um ponto de acesso sem fios e acesso à Internet. Os pontos públicos de acesso sem fios são limitados.; 2 Vendido separadamente ou como funcionalidade opcional.; 3 Conteúdo HD necessário para ver imagens HD.; 4 Os níveis de serviço e tempos de

resposta dos Serviços HP Care Pack podem variar dependendo da sua localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e limitações. Para selecionar o nível de serviço adequado ao seu produto HP, utilize a
Ferramenta de Pesquisa de Serviços HP Care Pack em www.hp.com/go/lookuptool. Estão disponíveis informações adicionais sobre os Serviços HP Care Pack por produto em www.hp.com/hps/carepack.
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para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste
documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
Intel é uma marca comercial registada da Intel Corporation nos Estados Unidos da América e noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus
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HP mt40 Mobile Thin Client
Acessórios e serviços (não incluídos)
Estação de Ancoragem 2012 90W HP

A HP oferece uma linha completa de estações de ancoragem concebidas exclusivamente para plataformas
selecionadas de notebooks empresariais HP para que mantenha a conectividade e o conforto do seu
portátil numa estação fixa.
Número do produto: A7E32AA

Adaptador Slim HP 65W

Os transformadores CA da HP fornecem alimentação ao seu portátil e carregam a bateria interna em
simultâneo. Estes adaptadores permitem-lhe ligar o seu portátil quando está fora do escritório ou em
viagem. X3 A compatibilidade total depende da configuração da plataforma. Se forem necessários 90 W ou
mais, tenha em atenção que o portátil irá receber alimentação quando utilizar aplicações básicas e/ou para
carregar. Poderá haver uma diminuição do desempenho em configurações de plataforma específicas se for
utilizada uma fonte de alimentação inferior à original.
Número do produto: AX727AA

Replicador de portas USB 3.0 HP
3005pr

Tudo o que precisa, todos os dias, pronto com uma simples ligação. O replicador de portas USB 3.0 HP
3005pr é a nossa mais recente solução de secretária partilhada independente da plataforma. Fique online,
torne até seis dos seus dispositivos USB do dia-a-dia imediatamente disponíveis e aumente a sua
produtividade com ligação a dois ecrãs externos - tudo através de um só cabo USB 3.0.
Número do produto: H1L08AA

Rato HP Comfort Grip Sem Fios

O HP Comfort Grip Wireless Mouse apresenta uma bateria com vida útil de 30 meses e um design arrojado e
moderno totalmente integrado com HP Business Notebooks.
Número do produto: H2L63AA

Bateria de Longa Duração para Portátil
HP CC06XL

A bateria de longa duração HP ajuda-o a ser produtivo com o seu portátil durante mais tempo do que as
soluções padrão. A sua garantia de três anos, um líder da indústria, ajuda a reduzir os custos de
propriedade de forma significativa.
Número do produto: QK642AA

Troca no dia útil seguinte, 5 anos

A HP proporciona a rápida substituição da sua unidade de hardware com problemas no dia seguinte ao
problema, se não for possível solucionar o problema remotamente, durante 5 anos
Número do produto: UK744E
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