Dataark

HP mt41 mobil tynd klient
Tynd og let mobilitet med pålidelig sikkerhed, effektive administrationsmuligheder og praktisk
tilgængelighed.
Med HP mt41 tynd mobilklient kan du
tage på rejse med pålidelig sikkerhed
og effektive
administrationsmuligheder. Opret
forbindelse, når du har adgang til
skyen med denne tynde, lette og
lettilgængelige mobilenhed. Føl dig
trygt med flere sikkerhedsfunktioner
og hurtig adgang til delte data - alt
samlet i et holdbart design i
virksomhedsklassen.
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Pålidelig forbindelse.

● Flere forbindelsesmuligheder. Du får hurtig adgang til kritiske data med WWAN 3G/4G LTE2-forbindelse (tilbehør) med HP mt41
tynd mobilklient, der altid er klar til brug.
● Fremskynd forbindelser og produktivitet med den medfølgende HP Velocity-software. Få fuldt udbytte af problemfri data- og
videostreaming, der giver topydelse og uafbrudt arbejdstid.

Beskyttet produktivitet.

● Hold dig produktiv, når du er på rejse, med HP mt41 tynd mobilklient, der er spækket med den nyeste dual-core AMD-processor,3
TPM-chipsæt og optimeret til sikre forbindelser.
● Det er nemt at finde vej rundt om en HP mt41 tynd mobilklient med WES7e. Nyd den Windows-oplevelse, som du allerede
kender, og vær mindre sårbar over for malware-angreb.
● Med SSD/flashram-hukommelse er databeskyttelsen dobbelt forsikret med forbedret sikkerhed og ikke-flygtig hukommelse.
● Stop uønskede applikationer med det samme med Enhanced Write Filter. Data, der er gemt i ram, kan bindes til den beskyttede
disk eller slettes, når systemet genstartes.
● Få livet forenklet med nemt integrerede tredjepartsløsninger, der giver sikker og enkel login takket være en indbygget
SmartCard-læser.

Masteradministration.

● Tag dig af flåden, og giv et nyt udseende til nye enheder. HP Device Manager gør administration og installation nemt og hurtigt,
og den reducerer nedetiden.
● Du får en forbedret brugeroplevelse med HP Device Manager, der giver hurtigere konsolindlæsning, flere muligheder for
billedbehandling, integreret adgang til tilbehør, Simplified Resource Management (forenklet ressourceadministration) og Service
Packs til nemme opgraderinger og trådløs billedbehandling.
● Ved hjælp af HP Device Manager lindrer du it-hovedpinerne. Fjern manuelle trin, og reducer fejl ved hjælp af adgang til tilbehør,
og oplev desuden forenklede versioner og Service Packs, der giver nemme kundeopgraderinger.
● Du får adgang og it-administration, der udholder kravene, med dit eget valg af fjernadgangsforbindelser, bl.a Citrix, VMWare og
Microsoft RDP.
● Ved hjælp af System Center 2012 Configuration Manager kan du nemt administrere tynde mobilklienter med en enkel
administrationsinfrastruktur, værktøjssæt og administrationsopgaver.

Rejs let.

● Gør samarbejdsopgaver på farten til en leg med HP's nye og lette tynde mobilklient. Ved hjælp af et kabinet i virksomhedsklassen
kan du nyde hurtig sikkerhedskopiering og gendannelse takket være det letvægtige og lille billedstørrelse.
● Du får skærpet dit syn med skærme i høj oplysning takket være DisplayPort 1.2, der byder på de nyeste typer skærmporte.

Fremstillet i henhold til amerikanske designkrav.

● HP mt41 tynd mobilklient kan bestilles som TAA-kompatibel.
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HP mt41 mobil tynd klient Tabel over specifikationer

OS

Windows Embedded Standard 7E 32

Tilgængelige processorer

AMD Elite A4-5150M APU med Radeon HD 8350G-grafikkort (2,7 GHz, 1 MB cache, 2 kerner); AMD Elite A4-4300M APU med Radeon HD 7420G-grafikkort
(2,5 GHz, 1 MB cache, 2 kerner)1

Chipsæt

AMD A76M FCH

Maksimal RAM

Op til 8 GB DDR3L-1600 SDRAM2

Hukommelsessokler

2 SODIMM

Internt lager

op til 16 GB SATA SSD3

Optisk drev

DVD-ROM (tilbehør)4

Skærm

35,56 cm (14") (målt diagonalt) lysdiodebagbelyst, refleksfri HD 16:9 (1366 x 768)

Tilgængelige grafikkort

APU-specifik

Lyd

Indbyggede stereohøjtalere og mikrofon. To indbyggede mikrofoner, når 720p HD-webkamera er tilvalgt. Mute-knap, funktionstaster til at skrue op og ned
for lydstyrken. Kombineret stereohovedtelefon/mikrofonstik

Trådløse teknologier

Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) (tilbehør); Atheros 802.11b/g/n (1x1) (tilbehør); HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ mobilt bredbånd (tilbehør); HP lt4112
LTE/HSPA+ mobilt bredbånd (tilbehør)5,6

Kommunikation

Integreret Realtek RTL8151GH-CG GbE7

Udvidelsessokler

1 Secure Digital
(Understøtter SD, SDHC, SDXC)

Porte og stik

3 USB 2.0; 1 USB 2.0 ladning; 1 RJ-45; 1 dockingstik; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 kombineret stereohovedtelefon-/mikrofonstik; 1 vekselstrøm

Inputenhed

Branchestandard, afstandsnøjagtigt tastelayout
Touchpad med tænd/sluk-knap, tovejs rul, bevægelse, to valgknapper

Kamera

720p HD-webcam (tilbehør)8

Tilgængelig software

HP Remote Graphics-software; HP Device Manager; HP Velocity

Sikkerhedsstyring

Holder til sikkerhedslås; TPM 1.2; Integrated SmartCard-læser; Godkendelse før systemstart; HP-kombinationslås (tilbehør)9

Strøm

Ekstern 65 W HP Smart vekselstrømsadapter
6-cellers (55 W/t) Li-ion-batteri; 9-cellers (100 W/t) Li-ion-batteri (tilbehør)10
6-cellers (55 WHr) Li-Ion: Op til 9 timer

Mål

34 x 23,7 x 2,53 cm
(Højdemålet taget foran på enheden)

Vægt

Fra 2,08 kg

Miljømæssigt

Lav halogen

Overholdelse af starndarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR® -mærkede konfigurationer kan fås11

Udvidelsesløsninger

HP 90 W dockingstation

Garanti

Med HP Services får du 3 års service (med mulighed for opgradering, der skal anskaffes separat), 1 års begrænset garanti på primært batteri
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 3005pr USB
3.0-portreplikator

Alt, hvad du har brug for i hverdagen, og med én enkelt forbindelse. HP 3005pr USB 3.0-portreplikatoren er vores
ultimative platformuafhængige løsning til hot desking. Kom på nettet, gør op til seks af de USB-enheder, som du bruger
til hverdag, tilgængelige med det samme, og få højere produktivitet ved at tilslutte to eksterne skærme – alt sammen via
ét USB 3.0-kabel.

Produktnummer: H1L08AA

HP 90 W slank
kombinationsadapter med
USB

Vær produktiv hvor som helst, da du arbejder bedst med den slanke HP-kombinationsadapter på 90 W, som kan tilføre
strøm til din HP Business-notebook-pc eller Ultrabook™ på kontoret, i en bil og i luften.

HP UltraSlim-kabellås med
nøgle

Din HP Ultrabook™ eller bærbar pc sikres hurtigt og let med HP Ultraslim-kabellås med nøgle.

HP Professional-taske med
topåbning

Der er masser af plads til til mapper og andre dokumenter samt en bærbar computer på op til 15,6" (diagonalt) i HP
Professional-tasken med topåbning, så du kan have alt det med, du skal bruge til en travl dag på kontoret og rundt
omkring i verden.

Produktnummer: H4A41AA

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H4J90AA

HP Touch to Pair Mouse

Få ekstra fleksibilitet og funktionalitet, og hold din arbejdsplads fri for rod med verdens første trådløse NFC-mus (Near
Field Communication), der omgående kan bindes og oprette forbindelse til en Bluetooth®-kompatibel tablet-pc eller
Ultrabook™.*

Produktnummer: H6E52AA

5 år med ombytning næste
hverdag

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

HP sørger i 5 år for hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed dagen efter, at den går ned, hvis ikke problemet kan
løses via fjernsupport.
Produktnummer: UK744E
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Fodnoter i beskeder
802.11 a/b/g/n/ kræver separat anskaffet trådløst adgangspunkt og internetforbindelse. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
WWAN er valgfrit og kræver en separat anskaffet servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmulighed og dækning i dit område hos serviceudbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering,
miljø, netværksforhold og andre faktorer.
3 Multi-core-behandling, der er tilgængelig med AMD-teknologi, er udviklet til at forbedre systemets ydelse. Ydelsen kan variere på grund af den bredde række SW-softwareapplikationer, der er tilgængelig. AMD's
nummerering er ikke et udtryk for clock-hastighed.
1
2

Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
Dette system kræver et 64-bit operativsystem, der skal købes separat, og 64-bit-softwareprodukter for at kunne udnytte AMD-teknologiens 64-bit databehandlingsegenskaber. Multi-core-behandling, der er
tilgængelig med AMD-teknologi, er udviklet til at forbedre systemets ydelse. På grund af det store udvalg af softwareprogrammer, der findes, vil ydeevnen for et system, der omfatter et 64-bit operativsystem og
dual-core processorer, variere. AMD's nummerering er ikke et udtryk for clock-hastighed.
2 Grafikchipsæt bruger en del af den samlede systemhukommelse (RAM) til grafikydelse. Systemhukommelse, der er beregnet til grafikydelse, er ikke tilgængelig for andre programmer.
3 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre.
4 Valgfri dvd/rom sælges separat eller som tilbehør.
5 Mobilt bredbånd er valgfrit eller tilbehør og kan ikke fås i alle områder. Brug af mobilt bredbånd kræver en separat servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmulighed og dækning i dit område hos
serviceudbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, miljø, netværksforhold og andre faktorer.
6 802.11 a/b/g/n/ kræver separat anskaffet trådløst adgangspunkt og internetforbindelse. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
7 Begrebet "10/100/1000" eller "Gigabit" Ethernet angiver kompatibilitet med IEEE-standard 802.3ab til Gigabit Ethernet og antyder ikke faktisk driftshastighed på 1 Gb/s. Forbindelse til en Gigabit Ethernet-server samt
netværksinfrastruktur er nødvendige for at opnå højhastigheds overførsel.
8 Valgfrit webcam sælges separat eller som tilbehør. Kræver internetadgang.
9 HP-kombinationslås er valgfrit og sælges separat eller som tilbehør.
10 9-cellers batteri er valgfrit og sælges separat eller som tilbehør.
11 Konfigurationer, der er ENERGY STAR-mærket, angives på HP-websteder og på www.energystar.gov.
12 Eksterne strømforsyninger, netledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.
13 Om software er tilgængelig, afhænger af din tynde klients konfiguration og operativsystem.
1

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser i dette dokument. Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat
anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Core er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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