Mobilni lahki odjemalec HP mt40
Lahki odjemalec, ki je kot nalašč za poslovanje. Če se odločite za lahki odjemalec HP mt40, lahko pričakujete visoko zanesljivost,
nizke stroške lastništva in podaljšano življenjsko dobo. Uživajte v delovanju, podobnem računalniškemu, preverjeni moči
obdelovanja in prilagodljivih možnosti uporabe akumulatorjev, tako da boste vse opravili pravočasno. Ohišje zaslona iz
peskanega aluminija in prevleka, odporna na obrabo, zagotavljata, da bo imel lahki odjemalec HP mt40 profesionalno in lahko
obliko.

Moč delovanja.

Ostanite v koraku z delovnimi nalogami. Pri spopadanju s projekti vam pomaga
tehnologija Intel® Celeron®.
Ker ima lahki odjemalec HP mt40 na voljo več pomnilnika Flash in RAM kot njegov
predhodnik, lahko pri ogledovanju digitalne grafike in predstavnosti uživate, kot bi imeli
pred seboj računalnik.
Če delate prek elektronske povezave ali uporabljate aplikacije, ki uporabljajo veliko
pasovne širine, programska oprema HP Velocity izboljša kakovost vaše povezave, tako
da pri delu ne bo motenj1.

Življenjska doba akumulatorja je v koraku s
količino vašega dela.

Lahki odjemalec HP mt40 zagotavlja več rešitev za primarni akumulator – od
lahkotnosti do podaljšane življenjske dobe. Vaš mobilni lahki odjemalec je prilagojen
načinu vašega dela.
Zunanje naprave preprosto priklopite na združitveno postajo HP 90 W2 in jih
uporabljajte brez vsakokratnega priklapljanja ali izklapljanja iz lahkega odjemalca HP.

Lahka in profesionalna oblika.

Ohišje zaslona iz peskanega aluminija in prevleka v barvi volframa, ki je odporna na
obrabo, zagotavljata, da bo ta mobilni lahki odjemalec HP dopolnil vaš poslovni slog.
Vzemite ga s seboj na vse sestanke. Lahki odjemalec HP mt40 ima 35,6-cm (14")
zaslon HD3 z zaščito proti bleščanju, začetna teža pa je 2,17 kg (4,78 lb), tako da lahko z
njim delate tudi na poti.
Odtočna vdolbina na spodnji strani ohišja varuje vaš mobilni lahki odjemalec pred
manjšimi razlitji na tipkovnici.

Varnostno shranjevanje.

Preprosta nastavitev, upravljanje in vzdrževanje. Zanesite se na globalno storitev in
podporo več kot 50.000 strokovnjakov IT v več kot 100 državah.
Bodite brez skrbi s standardno triletno omejeno garancijo na strojno opremo.
Izbirajte med storitvami HP Care Pack4 za podaljšanje servisnih pogodb na daljši rok, kot
je naveden v standardni garanciji.

Mobilni lahki odjemalec HP mt40

Operacijski sistem

Windows® Embedded Standard 7

Procesor

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

Nabor vezij

Mobile Intel® HM76 Express

Pomnilnik

Največ 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM

Notranji pomnilnik

največ 16 GB SATA SSD

Ležišče za nadgradnjo

Dodatni DVD-ROM

Prikaz

35,6 cm (14") zaslon z osvetlitvijo LED HD proti bleščanju (1366 x 768)

Grafika

Grafična kartica Intel® HD 4000

Avdio/vizualno

Vgrajeni stereo zvočniki; vgrajen mikrofon (dvojni mikrofon, če je naprava opremljena z izbirno spletno kamero); gumb za izklop zvoka; funkcijski tipki za povečanje in zmanjšanje glasnosti; stereo izhod za
slušalke/zvok; stereo vhod za mikrofon/zvok

Podpora za brezžična omrežja

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

Komunikacije

Vgrajeno gigabitno omrežje 82579V

Razširitvene reže

1 kartica Express Card/54; 1 SD

Vrata in priključki

1 napajalni priključek za izmenični tok; 1 vmesnik DisplayPort 1.1a; 1 priključek za združitveno postajo; 1 kombinirana vrata eSATA/USB 2.0; 1 RJ-45; 1 priključek za sekundarni akumulator; 1 stereo izhod za
slušalke/linijski izhod; 1 stereo vhod za mikrofon; 1 vrata USB 2.0; 1 vrata VGA; 2 vrat USB 3.0

Vhodna naprava

Vodoodporna tipkovnica v običajni velikosti z odvodnim kanalom
Sledilna ploščica z gumbom za vklop/izklop, možnostjo dvosmernega pomikanja, ukazi na dotik in dvema izbirnima gumboma
Spletna kamera 720p HD (izbrani modeli)

Programska oprema

HP Device Manager; HP Velocity

Varnost

Standardno: reža za varnostno ključavnico; BIOS, nastavljen v skladu s smernicami NIST; Izbirno: ključavnica HP Combo;

Mere

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

Teža

Že od 2,17 kg

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®

Napajanje

HP-jev zunanji pametni napajalnik za izmenično napetost z močjo 65 W; HP Fast Charge (ne velja za akumulatorje HP Ultra Extended Life ali 9-celične akumulatorje)

Vrsta baterije

6-celični litij-ionski akumulator (55 Wh); dodatni 9-celični litij-ionski akumulator (100 Wh)

Življenjska doba baterije

6-celični litij-ionski akumulator (55 Wh): do 8 ur in 15 minut, dodatni 9-celični litij-ionski (100 WH): do 15 ur in 15 minut

Garancija

HP-jeve storitve ponujajo 3-letno garancijo (nadgradnje so na voljo za doplačilo), 1-letno omejeno garancijo za primarni akumulator

1 Potrebujete brezžično dostopno točko in dostop do interneta. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.; 2 Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.; 3 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.; 4 Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care

Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko uporabljate od dne nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Za izbiro ustrezne ravni storitev izdelka HP uporabite orodje za iskanje HP Care Pack Services Lookup Tool na
naslovu www.hp.com/go/lookuptool. Dodatne informacije o storitvah HP Care Pack za posamezne izdelke so na voljo na naslovu www.hp.com/hps/carepack.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Priklopna postaja HP 2012 90 W

HP ponuja celotno linijo priklopnih postaj, oblikovanih posebej za izbrane platforme poslovnih prenosnikov
HP, tako da lahko na fiksni postaji ohranjate povezljivost in udobje prenosnika.
Številka izdelka: A7E32AA

Napajalnik HP 65 W Slim

HP-jevi napajalniki za izmenični tok hkrati napajajo prenosnik in polnijo notranji akumulator. Ti napajalniki
vam omogočajo polnjenje prenosnika, ko niste v pisarni ali ko ste na poti. X3 Popolna združljivost je odvisna
od računalniškega okolja Če je zahtevanih 90 W ali več, se bo prenosnik napajal pri uporabi osnovnih
programov in/ali za polnjenje. Če se dovaja manj, kot je izvirne energije, lahko pri določenih računalniških
okoljih prihaja do zastojev v delovanju.
Številka izdelka: AX727AA

Podvojevalnik vrat HP 3005pr USB 3.0

Vse potrebno za vsakodnevno delo s preprosto enotno povezavo. Podvojevalnik vrat HP 3005pr USB 3.0 je
naša najboljša rešitev za t. i. prostore »hot-desking«, saj ni odvisen od računalniškega okolja. Vzpostavite
povezavo s spletom, v trenutku omogočite do šest naprav USB in povečajte storilnost, tako da povežete
dodatna zunanja zaslona – vse to prek enega kabla USB 3.0.
Številka izdelka: H1L08AA

Brezžična miška HP Comfort Grip

Udobna brezžična miška HP ima 30-mesečno življenjsko dobo akumulatorja in drzen, moderen videz, ki se
odlično ujema s prenosniki HP Business.
Številka izdelka: H2L63AA

Akumulator za prenosnike HP CC06XL
Long Life

Akumulator HP Long Life omogoča daljšo produktivnost prenosnega računalnika kot standardne rešitve,
triletna garancija pa pripomore k občutnemu znižanju stroškov lastništva.
Številka izdelka: QK642AA

5-letna možnost menjave naslednji
delovni dan

HP 5 let omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče
rešiti na daljavo.
Številka izdelka: UK744E
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