HP mt40 Mobil İnce İstemci
İş Amaçlı Tasarlanan İnce İstemci. HP mt40 ile yüksek güvenilirlik elde edin, düşük maliyetlerle tasarruf edin ve uzun ürün
ömrüne güvenin. Programınızın hızına uyum sağlayabilecek PC benzeri performans, güvenilir işlem gücü ve esnek pil seçenekleri
elde edin. Kumlu alüminyum ekran kapağı ve aşınmaya karşı dayanıklı kaplama, profesyonel ve hafif tasarımı ile HP mt40
bilgisayarın görünümüne zarafet katar.

Performans sağlayacak şekilde
güçlendirilmiştir.

Zorlu iş yükünüze ayak uydurun. Güçlü Intel® Celeron® teknolojisi ile tüm projelerinizde
üstünlük elde edin.
HP mt40 bilgisayardaki önceki modele oranla daha fazla Flash ve RAM sayesinde dijital
grafikleri ve ortamı görüntülerken PC benzeri performansın keyfini sürün.
Uzaktan çalıştığınız veya bant genişliği gerektiren uygulamalar kullandığınızda, HP
Velocity yazılımı bağlantınızın kalitesini artırarak kesintisiz çalışabilmenize olanak
sağlar1.

Çalışma şeklinizle uyumlu pil ömrü.

HP mt40, hafiften uzun ömürlüye kadar çeşitli birincil pil çözümü sunar. Mobil ince
istemcinizi çalışma şeklinize göre özelleştirebilirsiniz.
HP 90 W Yerleştirme İstasyonu2'na kolayca bağlanarak, aksesuarlarınızı her defasında
HP İnce İstemci'nize takma veya çıkarma gereği olmadan çevre birimlerini kullanın.

Hafif, profesyonel tasarım.

Bu HP Mobil İnce İstemci, kumlu alüminyum ekran kapağından aşınmaya dayanıklı
tungsten renkli kaplamaya kadar her yönüyle profesyonel görünümünüze zarafet katar.
Her toplantıda yanınıza alın. HP mt40, 35,6 cm (14") diyagonal HD3 yansımasız ekranı ve
2,17 kg'dan (4,78 lb) başlayan ağırlığı ile hareket halindeyken gerçekleştireceğiniz işler
için hazırdır.
Kasa altındaki oluk, mobil ince istemcinizin klavye üzerinde kaza sonucu oluşan en
küçük sıvı dökülmelerine karşı korunmasına yardımcı olur.

Bilgilerinizi koruyoruz.

Kolay kurulum, kolay yönetilebilirlik ve kolay bakım. 100'den fazla ülkede, 50.000 BT
profesyonelinden oluşan ağımızla desteklenen küresel hizmet ve desteğe güvenin.
Standart, üç yıllık sınırlı donanım garantisi ile endişelerinizi azaltın.
HP Care Pack Hizmetleri4 arasından herhangi birini seçerek hizmet sözleşmelerini
standart garantilerin ötesine taşıyın.

HP mt40 Mobil İnce İstemci

İşletim Sistemi

Windows® Embedded Standard 7

Işlemci

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

Yonga kümesi

Mobile Intel® HM76 Express

Bellek

En fazla 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM

Dahili Depolama

en fazla 16 GB SATA SSD

Yükseltme Yuvası

İsteğe bağlı DVD-ROM

Ekran

35,6 cm (14 inç) diyagonal LED arkadan aydınlatmalı HD yansımasız (1366 x 768)

Grafik

Intel® HD Graphics 4000

Ses/Görüntü

Tümleşik stereo hoparlörler; Tümleşik mikrofon (isteğe bağlı web kamerası ile donatıldığında çift mikrofon dizisi); Ses kapatma düğmesi; Ses açma ve kısma işlevi ile ilgili tuşlar; Stereo kulaklık/hat çıkışı; Stereo
mikrofon/hat girişi

Kablosuz Desteği

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

İletişim

Tümleşik 82579V Gigabit Ağ

Genişletme Yuvaları

1 ExpressCard/54; 1 SD

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 AC güç kaynağı; 1 DisplayPort 1.1a; 1 yerleştirme konektörü; 1 birleşik eSATA/USB 2.0; 1 RJ-45; 1 ikincil pil konektörü; 1 stereo kulaklık/hat çıkışı; 1 stereo mikrofon girişi; 1 USB 2.0; 1 VGA; 2 USB 3.0

Giriş Cihazı

Tam boyutlu, sıvı dökülmesine dayanıklı oluklu klavye
Açma/kapatma düğmesi olan dokunmatik yüzey, iki yönlü kaydırma, işaretler, iki seçim düğmesi
720p HD web kamera (belirli modellerde)

Yazılım

HP Device Manager; HP Velocity

Güvenlik

Standart: Güvenlik kilidi yuvası; NIST yönergelerine BIOS uygulanmıştır; İsteğe bağlı: HP Birleşik Kilidi

Boyutlar

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

Ağırlık

2,17 kg'dan başlayan ağırlık

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı yapılandırmalar mevcuttur

Güç

Harici 65 W HP Akıllı AC Adaptörü; HP Fast Charge (HP Ultra Uzun Ömürlü ve 9 hücreli pillere uygulanmaz)

Pil Tipi

6 hücreli (55 WHr) Lityum İyon; isteğe bağlı 9 hücreli (100 WHr) Lityum İyon

Pil Ömrü

6 hücreli (55 WHr) Lityum İyon: 8 saat 15 dakikaya kadar, isteğe bağlı 9 hücreli (100 WHr) Lityum İyon: 15 saat 15 dakikaya kadar

Garanti

HP Hizmetleri, 3 yıllık garanti (yükseltme seçenekleri ayrıca satılır), birincil pilde 1 yıllık sınırlı garanti sunar

1 Kablosuz erişim noktası ve Internet erişimi gereklidir. Kullanılabilecek ortak kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.; 2 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.; 3 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.; 4 HP Care Pack Hizmetleri düzeyleri ve yanıt

süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Belirli sınırlamalar söz konusu olabilir. HP ürününüzle ilgili doğru servis düzeyini seçmek için www.hp.com/go/lookuptool adresindeki HP Care Pack Hizmetleri Arama
Aracı'nı kullanın. Ürüne göre HP Care Pack Hizmetleri ile ilgili ek bilgiler www.hp.com/hps/carepack adresinde bulunur.

© Telif Hakkı 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür
ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu
belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Intel, Intel Corporation’ın veya bağlı kuruluşlarının Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde/bölgelerde kayıtlı ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine
aittir.Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/notebooks
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HP mt40 Mobil İnce İstemci
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 2012 90W Yerleştirme İstasyonu

HP'nin belirli HP İş Amaçlı Dizüstü Bilgisayar platformları için özel olarak tasarlanan eksiksiz yerleştirme
istasyonları serisi sayesinde bağlantınızı ve dizüstü bilgisayar konforunuzu sabit bir istasyondan
sürdürebilirsiniz.
Ürün numarası: A7E32AA

HP 65W İnce Adaptör

HP'nin AC güç adaptörleri dizüstü bilgisayarınıza güç sağlar ve dahili pili eşzamanlı olarak şarj eder. Bu
adaptörler size ofis dışında veya yoldayken dizüstü bilgisayarınıza güç sağlama olanağı sunarlar. X3 Tam
uygunluk platform yapılandırmasına bağlıdır. 90 W veya üstü olması durumunda, temel uygulamaları
kullanırken ve/veya şarj etme için dizüstü bilgisayarın açılacağını göz önünde bulundurmak gerekir. Orijinal
güç kaynağının daha azının kullanılması durumunda, belirli platform yapılandırmalarında performans
gecikmeleri olabilir.
Ürün numarası: AX727AA

HP 3005pr USB 3.0 Bağlantı Noktası
Çoğaltıcısı

Her gün ihtiyaç duyduğunuz her şey, tek bir basit bağlantıyla elinizin altında. HP 3005pr USB 3.0 Bağlantı
Noktası Çoğaltıcısı, bizim, platformdan bağımsız olan en üst düzey ortak kullanım masası çözümümüzdür.
Sadece tek bir USB 3.0 kablosuyla çevrimiçi olun, her gün kullandığınız USB aygıtlarının (altı adede kadar)
hemen kullanıma hazır olmasını sağlayın ve iki harici ekran bağlantısı sayesinde verimliliğinizi artırın.
Ürün numarası: H1L08AA

HP Rahat Tutuşlu Kablosuz Fare

HP Comfort Grip Wireless Mouse, 30 aylık pil ömrüne ve HP İş Amaçlı Dizüstü Bilgisayarlar ile sorunsuz
bütünleşen şık, modern bir tasarıma sahiptir.
Ürün numarası: H2L63AA

HP CC06XL Uzun Ömürlü Dizüstü
Bilgisayar Pili

HP Uzun Ömürlü Pil, dizüstü bilgisayarınız ile standart çözümlerin sunduğundan daha uzun süre üretken
olmanıza yardımcı olur. Üç yıl garantilidir, endüstride bir ilktir, sahip olma maliyetinizi önemli derecede
düşürmenize yardımcı olur.
Ürün numarası: QK642AA

5 yıllık ertesi iş günü değiştirme
garantisi

HP, sorunun uzaktan çözülememesi durumunda, 5 yıl boyunca, arızalanan donanımınızı arızadan sonraki
gün hızlı bir şekilde değiştirir
Ürün numarası: UK744E
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