Taulukot

HP mt41 Mobile Thin Client
Ohut, kevyt ja kannettava laite, jossa luotettava suojaus, tehokas hallittavuus ja
kätevä käytettävyys.
Ota matkalle mukaasi HP mt41 Mobile
Thin Client -kannettavan luotettavat
tietoturvaominaisuudet ja tehokas
hallittavuus. Tämä ohut, kevyt ja
kätevästi käytettävä mobiililaite on
helppo yhdistää pilveen . Lukuisat
tietoturvaominaisuudet ja nopea
jaettujen tietojen käyttö lujatekoisessa
paketissa.
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Luotettavat yhteydet.

● Hyödynnä runsaat yhteysmahdollisuudet. HP mt41 Mobile Thin Client -kannettavan valinnainen WWAN-yhdistettävyys
3G-/4G-LTE-tekniikalla2 -yhdistettävyys mahdollistaa nopean pääsyn tärkeisiin tietoihin.
● Mukana toimitettava HP Velocity -ohjelmisto parantaa yhteyksiä ja tuottavuutta. Tehokas suorituskyky takaa tasaisen
tiedonsiirron, sulavat videoesitykset sekä keskeytymättömän työskentelyn.

Suojattua tuottavuutta.

● HP mt41 Mobile Thin Client pitää sinut tuottavana tien päällä – siinä on uusin kahden ytimen AMD-suoritin,3 TPM-piirisarja ja
turvalliset yhteydet.
● HP mt41 Mobile Thin Client ja WES7e – kätevää käyttöä ja helppoa hallintaa. Nauti tutusta Windows-käyttökokemuksesta ja
parannetusta suojauksesta haittaohjelmia vastaan.
● SSD-/Flash-RAM-muistin parannettu tietoturva ja pysyvä muisti tuovat mielenrauhaa.
● Enhanced Write Filter pysäyttää asiattomat ohjelmat. Tietoja säilytetään RAM-muistissa, josta ne joko tallennetaan suojatulle
asemalle tai poistetaan järjestelmän uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.
● Helpota elämääsi helposti integroitavilla muiden valmistajien ratkaisuilla – helppokäyttöinen sisäinen älykortinlukija suojaa
kirjautumiset.

Ota hallinta haltuusi.

● Ota uudet laitteet haltuusi helpolla levykuvalta asennuksella. HP Device Manager tekee laitteiden käyttöönotosta ja hallinnasta
lastenleikkiä ja vähentää käyttökatkoksia.
● HP Device Manager parantaa käyttökokemusta tarjoamalla nopeamman konsolien latautumisen, runsaasti
kuvanmuodostusvaihtoehtoja, pääsyn laajennuksiin, yksinkertaistetun resurssienhallinnan sekä huoltopaketit helppoon
päivittämiseen ja langattomaan kuvanmuodostukseen.
● HP Device Manager poistaa IT-päänsäryt. Laajennukset karsivat manuaaliset vaiheet sekä vähentävät virheitä, ja
yksinkertaistettu versionumerointi ja huoltopaketit helpottavat päivitysten hankkimista.
● Valitse IT-hallintaratkaisu, johon kuuluvat tarvitsemasi etäkäyttöyhteydet, kuten Citrix, VMWare ja Microsoft RDP.
● System Center 2012 Configuration Manager -ohjelmassa yhdistyvät Thin Client -mobiililaitteiden hallinta ja työkalut.

Kevennä kuormaasi.

● HP:n uusi, kevyt Thin Client -mobiilityöasema helpottaa yhteistyötä toimiston ulkopuolella. Siinä on yritysluokan runko sekä
suppea käyttöjärjestelmä, jonka pieni levykuvakoko tarjoaa nopean varmuuskopioinnin ja palautuksen.
● Kuva näkyy kirkkaana korkean kuvatarkkuuden näytöllä, ja DisplayPort 1.2 tarjoaa uusimmat näyttöporttityypit.

Vastaa USA-muotoiluvaatimuksia.

● HP mt41 Mobile Thin Client voidaan tilata TAA-sopimuksen mukaisena.
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HP mt41 Mobile Thin Client Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

Windows Embedded Standard 7E, 32-bittinen

Saatavilla olevat suorittimet AMD Elite A4-5150M APU ja Radeon HD 8350G -näytönohjain (2,7 GHz, 1 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); AMD Elite A4-4300M APU ja Radeon HD 7420G
-näytönohjain (2,5 GHz, 1 Mt:n välimuisti, 2 ydintä)1
Piirisarja

AMD A76M FCH

Muistin enimmäismäärä

Enintään 8 Gt DDR3L-1600 SDRAM2

Muistipaikat

2 SODIMM

Sisäinen tallennustila

enintään 16 Gt SATA SSD3

Optinen asema

Valinnainen DVD-ROM4

Näyttö

Lävistäjältään 35,56 cm:n (14 tuuman) LED-taustavalaistu, heijastamaton teräväpiirtonäyttö (1 366 × 768), kuvasuhde 16:9

Saatavilla olevat
näytönohjaimet

APU-kohtainen

Ääni

Sisäiset stereokaiuttimet ja -mikrofoni. Kaksoismikrofoni, kun varustettu erikseen hankittavalla teräväpiirtoverkkokameralla (720p). Painike äänen
mykistykseen ja toimintonäppäimet äänenvoimakkuuden säätämiseen. Stereokuuloke/mikrofoni-yhdistelmäliitin

Langattomat tekniikat

Broadcom 802.11a/b/g/n (2×2) (valinnainen); Atheros 802.11b/g/n (1x1) (valinnainen); HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ -mobiililaajakaista (valinnainen) HP
lt4112 LTE/HSPA+ -mobiililaajakaista (valinnainen)5,6

Tietoliikenne

Sisäinen Realtek RTL8151GH-CG GbE7

Laajennuspaikat

1 Secure Digital
(SD-, SDHC- ja SDXC-tuki)

Portit ja liittimet

3 USB 2.0 -portti; 1 USB 2.0 -latausportti; RJ-45-liitäntä; liitäntä telakointiasemaan; VGA-portti; DisplayPort-liitäntä;
stereokuuloke–mikrofoni-yhdistelmäliitäntä; verkkovirtaliitäntä

Syöttölaite

Standardien mukaisen, täysikokoinen näppäimistö
Kosketuslevy, jossa on/off-painike, kaksisuuntainen vieritys, eleet, kaksi valintapainiketta

Kamera

720p:n teräväpiirtoverkkokamera (valinnainen)8

Saatavilla olevat ohjelmistot HP Remote Graphics -ohjelmisto (RGS); HP Device Manager; HP Velocity
Suojauksen hallinta

Paikka turvalukolle; TPM 1.2; sisäinen älykortinlukija; käynnistystä edeltävä tunnistus; HP:n yhdistelmälukko (valinnainen)9

Virta

65 W:n ulkoinen HP Smart -verkkosovitin
6-kennoinen litiumioniakku (55 Wh); 9-kennoinen litiumioniakku (100 Wh) (valinnainen)10
Kuusikennoinen litiumioniakku (55 Wh): Jopa 9 tuntia

Mitat

34×23,7×2,53 cm
(Korkeus on mitattu yksikön etupuolelta)

Paino

Peruspaino 2,08 kg

Ympäristö

Vähähalogeeninen

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyttyjä kokoonpanoja saatavilla11

Laajennusratkaisut

HP:n 90 W:n telakointiasema

Takuu

HP:n huolto antaa kolmen vuoden takuun (päivityksiä saatavana erikseen) ja yhden vuoden rajoitetun takuun perusakulle
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP 3005pr USB 3.0
-porttitoistin

Kaikki mitä tarvitset - yhdellä ainoalla liittimellä. HP 3005pr USB 3.0 -porttitoistin on käyttöympäristöstä riippumaton hot
desking -ratkaisu. Voit yhdistää tietokoneesi internetiin, liittää jopa kuusi käyttämääsi USB-laitetta ja parantaa
tuottavuuttasi kytkemällä kaksi ulkoista näyttöä—kaikki yhdellä USB 3.0 -kaapelilla.

Tuotenumero: H1L08AA

HP:n 90 W:n ohut
yhdistelmäverkkolaite ja
USB

Voit olla tuottava siellä, missä työskentelet parhaiten – ohut 90 watin HP-yhdistelmäverkkolaite on yhteensopiva HP:n
yrityskannettavien ja Ultrabook™-kannettavien kanssa toimistossa, matkalla ja ilmassa.

HP:n huippuohut
avainkaapelilukko

Suojaa HP Ultrabookisi™ tai kannettavasi nopeasti ja helposti HP:n huippuohuella avainkaapelilukolla.

HP Professional -kotelo,
päältä avattava

Päältä avattava HP Professional -laukku tarjoaa runsaasti säilytystilaa kansioille ja asiakirjoille sekä lävistäjältään 15,6
tuuman kannettavalle. Siihen mahtuu kaikki tarvittava kiireisen päivän varrelle, liikutpa sitten toimistolle ja takaisin tai
maailman toiselle laidalle.

Tuotenumero: H4A41AA

Tuotenumero: H4D73AA

Tuotenumero: H4J90AA

HP Touch to Pair -hiiri

Joustavuus ja toimivuus paranevat ja työtila pysyys siistinä, kun käytössä on maailman ensimmäinen NFC-tekniikkaan
perustuva langaton hiiri, joka muodostaa yhteyden Bluetooth®-tekniikalla varustettuun taulutietokoneeseen tai
Ultrabookiin™ välittömästi.*

Tuotenumero: H6E52AA

5 vuoden vaihtopalvelu
seuraavana arkipäivänä

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP tarjoaa viallisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida ratkaista
etävianmäärityksellä. Takuu voimassa 5 vuotta.
Tuotenumero: UK744E
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Viestin alaviitteet
802.11 a/b/g/n/ edellyttää erikseen hankittavaa internet-yhteyttä ja langatonta tukiasemaa. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
Valinnainen WWAN-toiminnallisuus edellyttää erikseen hankittavaa palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteysnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon sekä
muiden tekijöiden mukaan.
3 AMD:n usean ytimen suorittimet parantavat järjestelmän suorituskykyä. Suorituskyky vaihtelee käytettävien ohjelmistosovellusten mukaan. AMD:n numeroinnista ei voi päätellä kellonopeutta.
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Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
Tämä järjestelmä edellyttää erikseen hankittua 64-bittistä käyttöjärjestelmää ja 64-bittisiä ohjelmistotuotteita, jotta AMD-suoritintekniikan 64-bittisiä suoritinominaisuuksia voidaan hyödyntää. AMD:n usean ytimen
suorittimet parantavat järjestelmän suorituskykyä. Kahden ytimen suorittimen ja 64-bittisen käyttöjärjestelmän sisältävän järjestelmän suorituskyky vaihtelee käytettävän ohjelmistovalikoiman mukaan. AMD:n
numeroinnista ei voi päätellä kellonopeutta.
2 Grafiikkapiirisarja käyttää osan järjestelmän kokonaismuistista (RAM) grafiikan suorittamiseen. Grafiikkaa varten varattu järjestelmämuisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä.
3 Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi.
4 Valinnainen DVD-ROM-asema myydään erikseen tai lisälaitteena.
5 Mobiililaajakaista myydään erikseen tai lisäominaisuutena, ja se ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Mobiililaajakaistan käyttöön tarvitaan erillinen, maksullinen palvelusopimus. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus
palveluntarjoajaltasi. Yhteysnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan.
6 802.11 a/b/g/n/ edellyttää erikseen hankittavaa internet-yhteyttä ja langatonta tukiasemaa. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
7 "10/100/1000" ja "Gigabit" tarkoittavat Gigabit Ethernetin yhdenmukaisuutta IEEE-standardin 802.3ab kanssa – ei yhden gigabitin siirtonopeutta sekunnissa. Nopeaan tiedonsiirtoon tarvitaan Gigabit Ethernet -palvelinja -verkkoinfrastruktuuri.
8 Valinnainen verkkokamera myydään erikseen tai lisävarusteena. Edellyttää internet-yhteyttä.
9 Valinnainen HP:n yhdistelmälukko myydään erikseen tai lisävarusteena.
10 9-kennoinen akku myydään erikseen tai lisälaitteena.
11 ENERGY STAR -hyväksytyt kokoonpanot on lueteltu HP-sivustoilla ja osoitteessa www.energystar.gov.
12 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
13 Ohjelmiston saatavuus vaihtelee thin client -asetusten ja käyttöjärjestelmän mukaan.
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Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana
toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä
tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta kaikkia Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa
http://windows.microsoft.com/fi-FI/
Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel ja Core ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
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