Mobilný tenký klient HP mt40
Tenký klient ušitý na mieru pre podnikanie. Doprajte si vysokú spoľahlivosť, nízke prevádzkové náklady a dlhšiu životnosť
zariadenia HP mt40. Užívajte si výkon ako na stolnom počítači, preverený výpočtový výkon a flexibilné možnosti napájania, ktoré
dokážu držať krok s vašim pracovným plánom. Hliníkový kryt obrazovky zdobený množstvom perál a odolná povrchová úprava
dotvárajú jednoduchý a profesionálny vzhľad zariadenia HP mt40.

Nabitý silou.

Majte svoje náročné pracovné úlohy pod kontrolou. Prechádzajte projektami s ľahkosťou
vďaka technológii Intel® Celeron®.
Užívajte si výkon ako na stolnom počítači pri prezeraní digitálnej grafiky a médií na
zariadení HP mt40 vďaka väčšej pamäti Flash a RAM ako na predošlých modeloch.
Či pracujete cez vzdialený prístup alebo používate aplikácie náročné na sieťové
pripojenie, softvér HP Velocity vylepší kvalitu vášho pripojenia, takže vás pri práci
nebude nič rušiť1.

Životnosť batérie, ktorá dokáže držať tempo s
vaším štýlom práce.

Od nízkej hmotnosti po rozšírenú životnosť batérií ponúka zariadenie HP mt40 niekoľko
základných riešení napájania. Váš tenký mobilný klient je prispôsobený vášmu
pracovnému štýlu.
Jednoducho pripojte počítač k dokovacej stanici HP 90W2 pre používanie periférií bez
potreby neustáleho pripájania a odpájania príslušenstva k vášmu tenkému klientovi HP.

Profesionálne a jednoduché prevedenie.

Vďaka hliníkovému krytu obrazovky zdobenému množstvom perál a odolnej povrchovej
úprave volfrámovej farby dotvára tento tenký mobilný klient HP váš profesionálny
imidž.
Vezmite ho so sebou na každé stretnutie. HP mt40 ponúka antireflexnú obrazovku s
rozlíšením HD3, s uhlopriečkou 35,6 cm (14 palcov) a s hmotnosťou 2,17 kg (4,78 lb) je
vám pripravený slúžiť pri práci na cestách.
Drážka v spodnej časti pomáha chrániť vášho tenkého mobilného klienta proti
náhodnému kontaktu klávesnice s tekutinami.

Poistili sme vás.

Jednoduché nastavenie, spravovanie a údržba. Tenkí klienti HP majú k dispozícii
globálne služby a podporu HP s vyše 50 000 profesionálmi IT vo viac ako 100 krajinách.
Menej starostí so štandardnou trojročnou limitovanou zárukou na hardvér.
Vyberte si zo servisných služieb HP Care Pack4, pomocou ktorých si môžete rozšíriť
svoje servisné zmluvy o nadštandardné záruky.

Mobilný tenký klient HP mt40

Operačný systém

Windows® Embedded Standard 7

Procesor

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

Čipová sada

Mobile Intel® HM76 Express

Pamäť

Maximálne 4 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM

Vnútorná pamäť

maximálne 16 GB SATA SSD

Rozširujúca zásuvka

Voliteľná jednotka DVD-ROM

Obrazovka

Uhlopriečka 35,6 cm (14"), LED-podsvietenie, HD anti-glare, (1366 x 768)

Grafika

Grafická karta Intel® HD 4000

Audio/Vizuálne

Integrované stereo reproduktory; Integrovaný mikrofón (duálne pole mikrofónov pri vybavení voliteľnou webovou kamerou); Tlačidlo na stlmenie hlasitosti; Funkčné klávesy na zvýšenie a zníženie hlasitosti;
Výstup na stereoslúchadlá/zvukový výstup; Vstup pre stereof. mikrofón/zvuk. vstup

Podpora pre bezdrôtové
technológie

Bezdrôtový sieťový adaptér 802.11a/b/g/n (2 x 2)

Možnosti komunikácie

Integrovaný sieťový adaptér 82579V Gigabit

Rozširujúce sloty

1 Express Card/54; 1 SD

Porty a konektory

1 konektor napájania; 1 výstup DisplayPort 1.1a; 1 dokovací konektor; 1 kombinovaný konektor eSATA/USB 2.0; 1 RJ-45; 1 konektor pre druhú batériu; 1 výstup na stereo slúchadlá/audio výstup line-out; 1 vstup
na stereo mikrofón; 1 USB 2.0; 1 VGA; 2 porty USB 3.0

Vstupná jednotka

Plnohodnotná vodeodolná klávesnica s odtokmi
Zariadenie TouchPad s tlačidlom zapnutia/vypnutia, posúvaním dvomi smermi, gestami a 2 tlačidlami výberu
720p HD webkamera (vybrané modely)

Softvér

HP Device Manager; HP Velocity

Zabezpečenie

Štandardne: Zásuvka na bezpečnostný zámok; Implementovaný v systéme BIOS podľa štandardov NIST; Voliteľne: Kombinovaný zámok HP

Rozmery

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

Hmotnosť

Od 2,17 kg

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

K dispozícii konfigurácie spĺňajúce normu ENERGY STAR®

Zdroj

Externý sieťový adaptér HP Smart 65 W; Nabíjací adaptér HP Fast Charge (nepoužívať pre batérie HP Ultra Extended Life alebo 9-článkové batérie)

Typ batérie

6-článková batéria Li-Ion (55 Wh); voliteľná 9-článková batéria (100 Wh) Li-Ion

Životnosť batérie

6-článková batéria Li-Ion (55 Wh): Až 8 hodín a 15 minút, voliteľná 9-článková batéria Li-Ion (100 WH): Až 15 hodín a 15 minút

Záruka

Služby HP poskytujú 3-ročnú záruku (možnosti inovácie sa predávajú samostatne), 1-ročnú obmedzenú záruku na základnú batériu

1 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a prístup k internetu. Dostupnosť verejných prístupových bodov pre bezdrôtovú komunikáciu je obmedzená.; 2 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.; 3 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.; 4

Úrovne servisu a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť. Poskytovanie služby začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Ak chcete vybrať správnu úroveň servisu pre svoj produkt HP, použite
vyhľadávací nástroj servisných služieb HP Care Pack na stránke www.hp.com/go/lookuptool. Ďalšie informácie o službe HP Care Pack podľa produktov sú dostupné na www.hp.com/hps/carepack.
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Mobilný tenký klient HP mt40
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Dokovacia stanica HP 2012 90 W

Spoločnosť HP ponúka širokú škálu dokovacích staníc navrhnutých výhradne pre vybraté platformy
notebookov HP Business. Tieto dokovacie stanice vám umožnia pohodlné pripojenie a prácu s laptopom.
Číslo produktu: A7E32AA

Tenký adaptér HP 65W

Sieťové adaptéry od spoločnosti HP napájajú váš prenosný počítač a zároveň nabíjajú internú batériu. Tieto
adaptéry vám poskytujú možnosť napájať prenosný počítač, keď ste mimo kancelárie alebo na cestách. X3
Úplná kompatibilita závisí od konfigurácie platformy. Ak je potrebných 90 W alebo viac, pamätajte na to, že
notebook bude napájaný pri používaní základných aplikácií a/alebo pri nabíjaní. Výkonnostné oneskorenia sa
môžu objaviť pri konfiguráciách špecifických platforiem, ak je použité nižšie ako originálne napájanie.
Číslo produktu: AX727AA

Replikátor portov HP 3005pr USB 3.0

Všetko, čo každý deň potrebujete, máte k dispozícii vďaka jednému jednoduchému pripojeniu. Replikátor
portov HP 3005pr USB 3.0 je naše špičkové riešenie pre aktívnu prácu, ktoré nie je závislé od platformy.
Buďte online, okamžite si sprístupnite až šesť zariadení USB, ktoré používate každý deň, a rozšírte svoju
produktivitu pripojením k dvom externým displejom. A to všetko cez jeden kábel USB 3.0.
Číslo produktu: H1L08AA

Bezdrôtová myš HP Comfort Grip
s pohodlným uchopením

Bezdrôtová myš HP Comfort Grip s 30-mesačnou výdržou batérie a výrazným, moderným vzhľadom, ktorý
sa jednoducho začleňuje k notebookom rady HP Business.
Číslo produktu: H2L63AA

Batéria HP CC06XL pre pren. počítač
s dlhou životnosťou

Batéria HP s dlhou výdržou vám pomáha zostať s prenosným počítačom produktívnymi dlhšie ako pri
štandardných riešeniach. Troj-ročná záruka, najlepšia na trhu, pomáha výrazne znížiť dodatočné náklady.
Číslo produktu: QK642AA

Výmena v nasledujúci pracovný deň po
dobu 5 rokov

HP poskytuje po dobu 5 rokov rýchlu výmenu poškodeného hardvéru deň po poškodení v prípade, že
problém nie je možné vyriešiť na diaľku
Číslo produktu: UK744E
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