Specifikace

Mobilní tenký klient HP mt41
Tenká a lehká mobilita se spolehlivým zabezpečením, efektivní správou a pohodlným přístupem.
Vydejte se na cesty se spolehlivým
zabezpečením a efektivními
možnostmi správy v mobilním tenkém
klientovi mt41. S tímto tenkým,
lehkým a snadno přístupným
mobilním zařízením se můžete připojit
odkudkoli, kde máte přístup ke cloudu .
Díky více funkcím zabezpečení a
rychlému přístupu ke sdíleným datům
z jediného odolného designu
podnikové třídy můžete zůstat v klidu.
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Spolehlivé připojení

● K dispozici je více možností připojení. Užijte si rychlý přístup k důležitým datům díky volitelnému připojení k WWAN 3G/4G LTE2
pomocí mobilního tenkého klienta HP mt41, který je připraven s vámi kdykoli vyrazit.
● Urychlete konektivitu a produktivitu pomocí dodaného softwaru HP Velocity. Využijte všech výhod plynulého vysílání datových
proudů dat a videí k dosažení vrcholového výkonu a nepřerušovaného provozu.

Chráněná produktivita

● Mobilní tenký klient HP mt41 vybavený nejnovějším dvoujádrovým procesorem AMD,3 čipovou sadou TPM s optimalizací pro
bezpečná připojení vám zajistí produktivitu na cestách.
● V mobilním tenkém klientovi HP mt41 s WES7e se snadno zorientujete. Využijte svých stávajících zkušeností se systémem
Windows. Budete také méně ohrožení malwarovými útoky.
● Díky paměti SSD/Flash RAM si můžete být jistí ochranou dat se zvýšeným zabezpečením a stabilní pamětí.
● Zastavte sledování nežádoucími aplikacemi pomocí pokročilého zapisovacího filtru. Data uložená v RAM paměti je možné odesílat
na chráněný svazek nebo mazat při restartování systému.
● Zjednodušte si život pomocí snadno integrovaných řešení jiných výrobců zajišťujících zabezpečené, jednoduché přihlašování díky
čtečce karet Smart Card.

Správa je hračkou.

● Využijte stávajících prostředků a snadno znovu spravujte nová zařízení. Správce zařízení HP usnadňuje správu a nasazení a
snižuje míru prostojů.
● Užijte si vylepšené možnosti práce díky Správci zařízení HP, který zajišťuje rychlejší nahrávání konzole, více možností zobrazování
snímků, integrovaný přístup k doplňkům, zjednodušenou správu prostředků a aktualizace Service Pack pro jednodušší
upgradování a bezdrátové snímkování.
● Díky Správci zařízení HP se zbavíte bolestí hlavy. Eliminujte ruční postupy a snižujte počet chyb díky doplňkům. Vyzkoušejte si
zjednodušené vytváření verzí a aplikaci aktualizací Service Pack pro snadné upgrady na straně zákazníka.
● Užijte si přístup a správu IT, která překonává vzdálenosti díky vaší volbě připojení vzdáleného přístupu včetně technologií Citrix,
VMWare a Microsoft RDP.
● Správa tenkých mobilních klientů je jednoduchá díky jedné struktuře pro správu, sadě nástrojů a administrativních úkolů
využívajících nástroj System Center 2012 Configuration Manager.

Cestujte nalehko.

● Nový lehký a tenký mobilní klient HP vám pomůže snadno spolupracovat na cestách. Díky šasi podnikové třídy si užijete rychlé
zálohování a obnovení s tenkým OS a malou velikostí obrazu.
● S displeji s vysokým rozlišením zajištěném technologií Display Port 1.2, která nabízí nejnovější typy zobrazovacích portů, zostříte
zobrazení.

Design je přizpůsobený požadavkům zákazníků z USA.

● Mobilního tenkého klienta HP mt41 je možné si objednat tak, aby byl kompatibilní s technologií TAA.
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Mobilní tenký klient HP mt41 Tabulka s technickými údaji

Dostupný operační systém

Windows Embedded Standard 7E 32

Dostupné procesory

Procesor AMD Elite A4-5150M APU s grafickou kartou Radeon HD 8350G (2,7 GHz, 1 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor AMD Elite A4-4300M APU s
grafickou kartou Radeon HD 7420G (2,5 GHz, 1 MB mezipaměti, 2 jádra)1

Čipová sada

AMD FCH A76M

Maximální paměť

Max. 8 GB DDR3L-1600 SDRAM2

Paměťové sloty

2 sloty SODIMM

Interní paměť

max. 16 GB Jednotka SSD SATA3

Optická jednotka

Volitelná jednotka DVD-ROM4

Monitor

35,56cm (14") displej HD 16:9 (1 366 x 768) s podsvícením LED a antireflexní úpravou

Dostupná grafika

Platí pro APU

Zvuk

Integrované stereofonní reproduktory a mikrofon. Soustava dvou mikrofonů v případě vybavení volitelnou webovou kamerou 720p HD. Tlačítko ztlumení
hlasitosti, funkční klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti. Kombinovaný stereofonní konektor pro sluchátka/mikrofon

Bezdrátové technologie

Síťová karta Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) (volitelně); Síťová karta Atheros 802.11b/g/n (1x1) (volitelně); Modul mobilního širokopásmového připojení HP
lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ (volitelně); Modul mobilního širokopásmového připojení HP lt4112 LTE/HSPA+ (volitelně)5,6

Komunikace

Integrovaný adaptér Realtek RTL8151GH-CG GbE7

Rozšiřující sloty

1 slot SD
(Podpora diskových polí SD, SDHC, SDXC)

Porty a konektory

3 porty USB 2.0; 1 nabíjecí port USB 2.0; 1 port RJ-45; 1 dokovací konektor; 1 port VGA; 1 port DisplayPort; 1 kombinovaný stereofonní konektor pro
sluchátka/mikrofon; 1 vstup napájení (AC)

Vstupní zařízení

Standardní, plnohodnotné rozvržení kláves
Zařízení TouchPad s vypínačem, dvousměrným posunem, gesty a dvěma tlačítky pro výběr

Fotoaparát

720p HD webová kamera (volitelná)8

Dostupný software

HP Remote Graphics Software (RGS); HP Device Manager; HP Velocity

Správa zabezpečení

Zásuvka pro bezpečnostní zámek; TPM 1.2; Integrovaná čtečka karet Smart Card Ověřování před spuštěním; Kombinovaný zámek HP (volitelný)9

Napájení

Externí 65W adaptér střídavého proudu HP Smart
6článková baterie Li-Ion (55 Wh); 9článková Li-Ion (100 Wh) (volitelná)10
6článková baterie Li-Ion (55 Wh): Až 9 hodin

Rozměry

34 x 23,7 x 2,53 cm
(Výška měřena na přední straně jednotky)

Hmotnost

Od 2,08 kg

Ekologické informace

Nízký obsah halogenů

Kompatibilita s požadavky na K dispozici jsou konfigurace splňující normu ENERGY STAR®11
energetickou efektivnost
Možnosti rozšíření

Dokovací stanice HP, 90 W

Záruka

Společnost HP poskytuje tříletou záruku (k dispozici jsou rozšíření, která lze zakoupit samostatně) a jednoletou omezenou záruku na primární baterii
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Replikátor portů HP 3005pr
USB 3.0

Vše, co potřebujete každý den, je vám k dispozici pomocí jednoho jednoduchého připojení. Replikátor portů HP 3005pr
USB 3.0 je naše jedinečné řešení nezávislé na platformě pro pracoviště, která jsou využívána více uživateli (hot desking).
Buďte online, mějte k dispozici až šest každodenně využívaných zařízení USB a rozšiřte svou produktivitu připojením dvou
externích displejů – to vše pomocí jediného kabelu USB 3.0.

Produktové číslo: H1L08AA

Kombinovaný adaptér HP
90W Slim s rozhraním USB

Kombinovaný adaptér HP Slim 90 W, který může napájet váš notebook řady HP Business nebo Ultrabook™ v kanceláři, na
cestách nebo ve vzduchu, vám umožní produktivně pracovat, ať už jste kdekoli.

Lankový zámek HP Ultraslim
Keyed Cable Lock

Zabezpečte své zařízení HP Ultrabook™ nebo přenosný počítač HP rychle a snadno pomocí lankového zámku HP
Ultraslim Keyed Cable Lock.

Pouzdro HP Professional Top
Load

Pouzdro HP Professional Top Load Case nabízí dostatek místa pro uložení složek a dalších dokumentů společně s
přenosným počítačem s úhlopříčkou až 15,6'' a pojme tak všechno, co potřebujete nosit každý pracovní den do kanceláře
i mimo ní.

Produktové číslo: H4A41AA

Produktové číslo: H4D73AA

Produktové číslo: H4J90AA

Myš HP Touch to Pair

S první bezdrátovou myší NFC na světě, kterou okamžitě spárujete a připojíte ke svému tabletu nebo zařízení Ultrabook™
s podporou Bluetooth, rozšíříte svou flexibilitu, přidáte další funkce a váš pracovní prostor si udrží nerušivý vzhled.*

Produktové číslo: H6E52AA

Pětiletá záruka s výměnou
následující pracovní den

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

V případě, že problém nelze vyřešit na dálku, společnost HP zaručuje po dobu 5 let rychlou výměnu vadného hardwaru
následující den po poruše.
Produktové číslo: UK744E
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Poznámky pod čarou se zprávami
802,11 a/b/g/n/ vyžaduje samostatně zakoupený bezdrátový přístupový bod a internetové služby. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
Funkce WWAN je volitelná a vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Rychlost připojení závisí na umístění, prostředí, stavu sítě
a dalších faktorech.
3 Vícejádrový výkon dostupný s technologií AMD byl vyvinut ke zlepšení práce systému. S ohledem na širokou řadu softwarových aplikací se výkon bude lišit. Číslování od společnosti AMD není indikátorem taktu procesoru.
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Technické specifikace zřeknutí
Tento systém vyžaduje samostatné zakoupení 64bitového operačního systému a 64bitových softwarových produktů, chce-li uživatel využít plného 64bitového výkonového potenciálu technologie AMD. Vícejádrový
výkon dostupný s technologií AMD byl vyvinut ke zlepšení práce systému. Na základě široké řady dostupných softwarových aplikací se výkon systému včetně 64bitového systému a dvoujádrového procesoru může lišit.
Číslování od společnosti AMD není indikátorem taktu procesoru.
2 Pro potřeby grafických výpočtů využívají grafické čipové sady část z celkové systémové paměti RAM. Systémová paměť vyhrazená pro grafické výpočty není programům k dispozici pro jiné účely.
3 V případě úložišť, 1 GB = 1 miliarda bytů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší.
4 Volitelný disk DVD- ROM prodávaný samostatně nebo jako doplněk.
5 Mobilní širokopásmové připojení je volitelná nebo doplňková funkce, která není dostupná ve všech oblastech. K využití širokopásmového připojení je potřebná samostatná smlouva o poskytování služeb. Informujte se
u poskytovatele služby o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Rychlost připojení závisí na umístění, prostředí, stavu sítě a dalších faktorech.
6 802.11 a/b/g/n/ vyžaduje samostatně zakoupený bezdrátový přístupový bod a internetové služby. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
7 Pojem 10/100/1000 nebo síť Gigabit Ethernet označuje kompatibilitu se standardem IEEE 802.3ab pro síť Gigabit Ethernet a neznamená skutečnou provozní rychlost 1 Gb/s. Pokud chcete zajistit vysokorychlostní
přenos, je nutné připojení na server Gigabit Ethernet a k síťové infrastruktuře.
8 Volitelná webová kamera prodávaná samostatně nebo jako doplněk. Je zapotřebí přístup k internetu.
9 HP Combo Lock je volitelný prvek prodávaný samostatně nebo jako doplněk.
10 9článková baterie je volitelný prvek prodávaný samostatně nebo jako doplněk.
11 Konfigurací s kvalifikací standardu ENERGY STAR jsou uvedeny na webech společnosti HP a na stránkách www.energystar.gov.
12 Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.
13 Dostupnost softwaru se liší podle konfigurace tenkého klienta a operačního systému.
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Více informací na
www.hp.eu/notebooks
Drže krok s využitím finančních služeb HP

Držte krok s využitím finančních služeb HP a zaveďte inovativní technologie, které jsou nezbytné pro zvýšení hodnoty podnikání a odlišení se od konkurence. Více informací najdete na
stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny
v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Některé funkce systémů Windows 8
mohou vyžadovat speciální hardware a nemusí být dostupné ve všech edicích Windows 8. Podrobnosti naleznete na adrese:
http://windows.microsoft.com/cs-CZ
Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel a Core jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation a jejích poboček ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky
jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
4AA4-9633CSE, Únor 2015

