Φύλλο δεδομένων

HP mt41 Mobile Thin Client
Λεπτή και ελαφριά φορητότητα με αξιόπιστη ασφάλεια, αποτελεσματική διαχείριση και βολική
πρόσβαση.
Χρησιμοποιήστε το HP mt41 Mobile
Thin Client εν κινήσει με αξιόπιστη
ασφάλεια και αποτελεσματική
διαχείριση. Συνδεθείτε όπου έχετε
πρόσβαση στο cloud με αυτή τη
λεπτή, ελαφριά και εύκολα
προσβάσιμη φορητή συσκευή.
Μείνετε ήσυχοι με τις πολλαπλές
λειτουργίες ασφάλειας και την
γρήγορη πρόσβαση στα κοινόχρηστα
δεδομένα, όλα σε μια ανθεκτική
σχεδίαση εταιρικού επιπέδου.
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Αξιόπιστη σύνδεση.

● Περισσότερες επιλογές σύνδεσης. Απολαύστε γρήγορη πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα με την προαιρετική σύνδεση WWAN
3G/4G LTE2 του HP mt41 Mobile Thin Client που είναι πάντα έτοιμο για χρήση.
● Ταχύτερη σύνδεση και παραγωγικότητα χάρη στο περιλαμβανόμενο λογισμικό HP Velocity. Επωφεληθείτε πλήρως από την
ομαλή ροή δεδομένων και βίντεο για βέλτιστη απόδοση και αδιάλειπτη εργασία.

Ασφαλής παραγωγικότητα.

● Γίνετε παραγωγικοί εν κινήσει με το HP mt41 Mobile Thin Client, το οποίο διαθέτει τον πιο πρόσφατο επεξεργαστή διπλού
πυρήνα AMD3, TPM chipset και βελτιώσεις για ασφαλή σύνδεση.
● Είναι εύκολο να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε ένα HP mt41 Mobile Thin Client με WES7e. Απολαύστε την εμπειρία χρήσης των
Windows που γνωρίζετε ήδη και περιορίστε τις ευπάθειες σε επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού.
● Με τη μνήμη SSD/Flash RAM είστε σίγουροι για την προστασία των δεδομένων σας χάρη στη βελτιωμένη ασφάλεια και τη μη
πτητική μνήμη.
● Τέλος στις ανεπιθύμητες εφαρμογές με το Enhanced Write Filter. Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη RAM μπορούν
να δεσμευτούν σε προστατευμένο τόμο ή να διαγραφούν κατά την επανεκκίνηση του συστήματος.
● Απλοποιήστε τη ζωή με τις λύσεις τρίτων κατασκευαστών που ενσωματώνονται εύκολα για ασφαλή και απλή σύνδεση, χάρη
στην ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών.

Γίνετε ειδικοί στη διαχείριση.

● Πάρτε τον έλεγχο των συσκευών σας και δημιουργήστε εκ νέου την εικόνα των νέων συσκευών. Το HP Device Manager κάνει
τη διαχείριση και την υλοποίηση παιχνίδι και μειώνει το χρόνο διακοπής λειτουργίας.
● Απολαύστε βελτιωμένη εμπειρία χρήστη με το HP Device Manager για πιο γρήγορη φόρτωση κονσόλας, περισσότερες επιλογές
απεικόνισης, ενσωματωμένη πρόσβαση σε πρόσθετα, απλοποιημένη διαχείριση πόρων και Service Pack για εύκολη
αναβάθμιση και ασύρματη απεικόνιση.
● Ξεχάστε τους πονοκεφάλους του ΙΤ χάρη στο HP Device Manager. Λιγότερα μη αυτόματα βήματα και σφάλματα χάρη στην
πρόσβαση σε πρόσθετα, και την απλοποιημένη εμπειρία που προσφέρουν τα Service Pack για εύκολη αναβάθμιση.
● Αποκτήστε πρόσβαση και διαχειριστείτε τις λειτουργίες του ΙΤ με επιλογές συνδέσεων απομακρυσμένης πρόσβασης, όπως
Citrix, VMWare και Microsoft RDP.
● Διαχειριστείτε εύκολα τα mobile thin client με την ενιαία υποδομή διαχείρισης, το σετ εργαλείων και τις εργασίες διαχείρισης
του System Center 2012 Configuration Manager.

Ταξιδέψτε ελαφριά.

● Κάντε την εν κινήσει συνεργασία εύκολη με το νέο και ελαφρύ mobile thin client της HP. Το πλαίσιο εταιρικής κλάσης
προσφέρει γρήγορη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση, χάρη στο ελαφρύ OS και το μικρό μέγεθος εικόνας.
● Ευκρινέστερη προβολή με οθόνες υψηλής ανάλυσης, χάρη στη θύρα Display Port 1.2, που προσφέρει τους πιο πρόσφατους
τύπους θυρών οθόνης.

Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις σχεδιαστικές απαιτήσεις των ΗΠΑ.
● Το HP mt41 Mobile Thin Client μπορείτε να παραγγελθεί με συμβατότητα TAA.
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HP mt41 Mobile Thin Client Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Windows Embedded Standard 7E 32

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

AMD Elite A4-5150M APU με γραφικά Radeon HD 8350G (2,7 GHz, μνήμη cache 1 MB, 2 πυρήνες), AMD Elite A4-4300M APU με γραφικά Radeon HD
7420G (2,5 GHz, μνήμη cache 1 MB, 2 πυρήνες)1

Chipset

AMD A76M FCH

Μέγιστη μνήμη

Έως 8 GB SDRAM DDR3L-16002

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

έως 16 GB SSD SATA3

Μονάδα οπτικών δίσκων

Προαιρετικό DVD-ROM4

Οθόνη

Αντιθαμβωτική οθόνη HD 16:9 διαγωνίου 35,56 cm (14") με οπισθοφωτισμό LED (1366 x 768)

Διαθέσιμα γραφικά

Ειδικές προδιαγραφές APU

Ήχος

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία και μικρόφωνο. Συστοιχία διπλού μικροφώνου όταν υπάρχει προαιρετική κάμερα web HD 720p. Κουμπί αποκοπής
έντασης ήχου, πλήκτρα αυξομείωσης έντασης. Σύνθετη υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/μικροφώνου

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) (προαιρετικά), Atheros 802.11b/g/n (1x1) (προαιρετικά), HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Mobile Broadband (προαιρετικά),
HP lt4112 LTE/HSPA+ Mobile Broadband (προαιρετικά)5,6

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη κάρτα Realtek RTL8151GH-CG GbE7

Υποδοχές επέκτασης

1 Secure Digital
(Υποστηρίζει SD, SDHC, SDXC)

Θύρες και υποδοχές

3 USB 2.0, 1 USB 2.0 φόρτισης, 1 RJ-45, 1 υποδοχή επιτραπέζιας σύνδεσης, 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 σύνθετη υποδοχή στερεοφωνικών
ακουστικών/μικροφώνου, 1 τροφοδοσίας AC

Συσκευή εισόδου

Τυπική διάταξη πλήκτρων πλήρους κλίσης
Touchpad με κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, κύλιση δύο κατευθύνσεων, κινήσεις, δύο κουμπιά επιλογής

Φωτογραφική μηχανή

Κάμερα web HD 720p (προαιρετική)8

Διαθέσιμο λογισμικό

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

Διαχείριση ασφάλειας

υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας. TPM 1.2, ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών Smart Card, Έλεγχος ταυτότητας πριν την εκκίνηση, Κλειδαριά
HP Combo Lock (προαιρετικά)9

Ισχύς

Εξωτερικό τροφοδοτικό AC 65W HP Smart
ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (55 WHr), ιόντων λιθίου 9 στοιχείων (100 WHr) (προαιρετικά),10
Ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (55 WHr): έως 9 ώρες

Διαστάσεις

34 x 23,7 x 2,53 cm
(Το ύψος έχει μετρηθεί στην πρόσοψη της μονάδας)

Βάρος

Βάρος από 2,08 kg

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Διαθέσιμες διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®11
ενέργειας
Λύσεις επέκτασης

Σταθμός σύνδεσης HP 90W

Εγγύηση

Οι υπηρεσίες ΗΡ προσφέρουν εγγύηση τριών ετών (διατίθενται ξεχωριστά αναβαθμίσεις), περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία
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HP mt41 Mobile Thin Client
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Πολλαπλασιαστής θυρών
USB 3.0 HP 3005pr

Όλα όσα χρειάζεστε κάθε μέρα, έτοιμα με μία απλή σύνδεση. Ο πολλαπλασιαστής θυρών USB 3.0 HP 3005pr είναι η
απόλυτη λύση για hot-desking ανεξαρτήτως πλατφόρμας. Συνδεθείτε online, ορίστε έως και έξι συσκευές USB για
άμεση διαθεσιμότητα καθημερινά, και ενισχύστε την παραγωγικότητα με σύνδεση σε δύο εξωτερικές οθόνες — όλα
μέσω ενός μόνο καλωδίου USB 3.0.

Αριθμός προϊόντος: H1L08AA

Λεπτό σύνθετο τροφοδοτικό
HP 90 W με USB

Παραμείνετε παραγωγικοί με το λεπτό σύνθετο τροφοδοτικό HP 90 W, που μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή
τροφοδοσίας για επαγγελματικό φορητό υπολογιστή HP ή Ultrabook™ στο γραφείο, το δρόμο ή το αεροπλάνο.

Κλειδαριά καλωδίου με
κλειδί HP UltraSlim

Ασφαλίστε το HP Ultrabook™ ή το φορητό σας υπολογιστή γρήγορα και εύκολα με την κλειδαριά καλωδίου με κλειδί
HP UltraSlim.

Τσάντα HP Professional Top
Load

Με άφθονο αποθηκευτικό χώρο για φακέλους και άλλα έγγραφα και για ένα φορητό υπολογιστή έως 15,6 ίντσες, η
τσάντα HP Professional Top Load χωράει όλα όσα χρειάζεστε μια απαιτητική μέρα εντός και εκτός γραφείου ή κατά τη
διάρκεια των ταξιδιών σας.

Αριθμός προϊόντος: H4A41AA

Αριθμός προϊόντος: H4D73AA

Αριθμός προϊόντος: H4J90AA

Ποντίκι HP Touch to Pair

Αποκτήστε μεγαλύτερη ευελιξία και λειτουργικότητα και απαλλαγείτε από τα καλώδια στο χώρο εργασίας σας χάρη
στο πρώτο ασύρματο ποντίκι NFC στον κόσμο, που πραγματοποιεί στη στιγμή σύζευξη και σύνδεση στο tablet ή το
Ultrabook™ με δυνατότητα Bluetooth®.*

Αριθμός προϊόντος: H6E52AA

5 έτη με αντικατάσταση την
επόμενη εργάσιμη

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Η HP παρέχει γρήγορη αντικατάσταση της προβληματικής μονάδας υλικού την επόμενη ημέρα, εάν το πρόβλημα δεν
μπορεί να επιλυθεί απομακρυσμένα. Ισχύει για 5 έτη.
Αριθμός προϊόντος: UK744E
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HP mt41 Mobile Thin Client
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Για το 802.11 a/b/g/n απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet, τα οποία προμηθεύεστε ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
Το WWAN είναι προαιρετικό και απαιτεί σύμβαση υπηρεσιών, την οποία ο χρήστης προμηθεύεται ξεχωριστά. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον
παροχέα υπηρεσιών με τον οποίο συνεργάζεστε. Οι ταχύτητες σύνδεσης θα διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον, την κατάσταση του δικτύου και άλλους παράγοντες.
3 Η πολυπύρηνη επεξεργαστική ισχύς της τεχνολογίας AMD είναι σχεδιασμένη να βελτιώνει την απόδοση αυτού του συστήματος. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τις διάφορες εφαρμογές λογισμικού. Το σύστημα
αρίθμησης της AMD δεν μετράει την ταχύτητα του ρολογιού.
1
2

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
Αυτό το σύστημα απαιτεί λειτουργικό σύστημα 64 bit και προϊόντα λογισμικού 64 bit, που διατίθενται ξεχωριστά, για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων επεξεργασίας 64 bit της τεχνολογίας AMD. Η πολυπύρηνη
επεξεργαστική ισχύς της τεχνολογίας AMD είναι σχεδιασμένη να βελτιώνει την απόδοση αυτού του συστήματος. Δεδομένης της ευρείας γκάμας διαθέσιμων εφαρμογών λογισμικού, η απόδοση ενός συστήματος, που
περιλαμβάνει λειτουργικό σύστημα 64 bit και επεξεργαστή διπλού πυρήνα, θα ποικίλλει. Το σύστημα αρίθμησης της AMD δεν μετράει την ταχύτητα του ρολογιού.
2 Το chipset γραφικών χρησιμοποιεί μέρος της συνολικής μνήμης συστήματος (RAM) για την απόδοση των γραφικών. Η μνήμη του συστήματος, που προορίζεται αποκλειστικά για την απόδοση γραφικών, δεν είναι
διαθέσιμη για χρήση από άλλα προγράμματα.
3 Για μονάδες αποθήκευσης, GB = 1 δισεκατομμύριο byte, Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη.
4 Η προαιρετική μονάδα DVD- ROM πωλείται ξεχωριστά ή ως πρόσθετη επιλογή.
5 Το Mobile broadband είναι προαιρετική ή πρόσθετη επιλογή και δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες/περιοχές. Για το mobile broadband απαιτείται σύμβαση υπηρεσιών που έχετε αγοράσει ξεχωριστά. Για
πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στη χώρα/περιοχή σας, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών με τον οποίο συνεργάζεστε. Οι ταχύτητες σύνδεσης διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία,
το περιβάλλον, την κατάσταση του δικτύου και άλλους παράγοντες.
6 Για το 802.11 a/b/g/n απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet, τα οποία προμηθεύεστε ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
7 Ο όρος "10/100/1000" ή "Gigabit" Ethernet υποδηλώνει συμβατότητα με το πρότυπο 802.3ab της IEEE για Gigabit Ethernet, και δεν υπονοεί πραγματική ταχύτητα λειτουργίας 1 Gb/δευτ. Για μετάδοση υψηλής
ταχύτητας απαιτείται σύνδεση σε διακομιστή Gigabit Ethernet και υποδομή δικτύου.
8 Η προαιρετική κάμερα web πωλείται ξεχωριστά ή ως πρόσθετη επιλογή. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.
9 Η κλειδαριά HP Combo Lock είναι προαιρετική και διατίθεται ξεχωριστά ή ως πρόσθετη επιλογή.
10 Η μπαταρία 9 στοιχείων είναι προαιρετική και διατίθεται ξεχωριστά ή ως πρόσθετη επιλογή.
11 Οι διαμορφώσεις που έχουν πιστοποίηση ENERGY STAR προσδιορίζονται στις τοποθεσίες της HP στο web και στη διεύθυνση www.energystar.gov.
12 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά
ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
13 Η διαθεσιμότητα του λογισμικού διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του thin client και το λειτουργικό σύστημα.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/notebooks
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη
αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν
πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι
λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν
αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/.
Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες
Intel και Core είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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