Adatlap

HP mt41 mobil vékony kliens
Vékony, könnyen hordozhatóságot eszköz megbízható biztonsági megoldásokkal, egyszerű
kezelhetőséggel és kényelmes hozzáféréssel.
A hatékonyan kezelhető HP mt41
mobil vékony kliens megbízható
biztonsági megoldásokat nyújt
útközben is. Ezzel a vékony, könnyű és
kényelmesen elérhető mobileszközzel
bárhol csatlakozhat a felhőhöz , ahol
van hozzáférése. A többszörös
biztonsági funkcióknak és a
megosztott adatokhoz való gyors
hozzáférésnek köszönhetően
nyugodtan dolgozhat, egy vállalati
szintű, tartós kialakítású eszközön.
1

Megbízható kapcsolatok.

● Több csatlakozási lehetőség. A mindig használatra kész HP mt41 mobil vékony kliens segítségével gyorsan hozzáférhet a
kritikus fontosságú adatokhoz az opcionális WWAN 3G/4G LTE2 kapcsolaton keresztül.
● A mellékelt HP Velocity szoftver segítségével javíthatja a kapcsolatok minőségét és növelheti a termelékenységet. Teljes
mértékben kihasználhatja a zökkenőmentes adat- és videotovábbítás nyújtotta előnyöket a legjobb teljesítmény elérése és a
zavartalan munkavégzés érdekében.

Folyamatos hatékonyság.

● A legújabb kétmagos AMD processzorral3 és a TPM chipkészlettel felszerelt, biztonságos kapcsolatokra optimalizált HP mt41
mobil vékony klienssel útközben is hatékony lehet.
● A WES7e rendszerű HP mt41 mobil vékony kliens használata könnyedén elsajátítható. Élvezheti a jól ismert Windows élményt,
és védettebb lehet a kártevők támadásaival szemben.
● Az SSD/Flash RAM memória használatával biztos lehet az adatok védelmében a továbbfejlesztett biztonságnak és a hosszú távú
memóriának köszönhetően.
● A továbbfejlesztett írásszűrő (EWF) segítségével még időben leállíthatja a nem kívánt alkalmazásokat. A RAM memóriában tárolt
adatok véglegesíthetők a védett kötetre, vagy törölhetők a rendszer újraindításakor.
● Az integrált intelligenskártya-olvasó révén egyszerűen integrálhatja a külső felek által biztosított megoldásokat a biztonságos és
egyszerű bejelentkezéshez.

Biztos felügyelet.

● Kézben tarthatja a flotta irányítását, és könnyedén újratelepítheti az új eszközök lemezképeit. A HP Device Manager segítségével
a felügyeleti és telepítési feladatok könnyedén elvégezhetők, ráadásul csökken az állásidő is.
● A HP Device Manager továbbfejlesztett felhasználói élményt biztosít: gyorsabb konzolbetöltést, több képkezelési beállítás,
integrált hozzáférés a bővítményekhez, egyszerűbb erőforrás-kezelés és szervizcsomagok az egyszerű frissítéshez és a vezeték
nélküli képkezeléshez.
● A HP Device Manager segít az informatikai problémák megoldásában. A bővítményekhez való hozzáférés szükségtelenné teszi a
manuális lépéseket és ezzel csökkenti a hibalehetőséget. Emellett élvezheti az egyszerű verziószámozást és szervizcsomagokat
az egyszerű ügyfél általi frissítésekhez.
● A különféle távelérési kapcsolatok (például Citrix, VMWare és Microsoft RDP) segítségével biztosíthat megbízható hozzáférést és
informatikai felügyeletet.
● A System Center 2012 Configuration Manager segítségével könnyedén kezelheti a mobil vékony klienseket egyetlen kezelési
infrastruktúrával, eszközkészlettel és felügyeleti feladatokkal.

Könnyed útitárs.

● Az új, könnyű HP mobil vékony klienssel az együttműködés útközben is gyerekjáték. A vállalatok számára kifejlesztett vázon a
karcsú operációs rendszernek és a kis lemezképméretnek köszönhetően gyorsan elvégezheti a biztonsági mentést és a
visszaállítást.
● A legújabb típusú képernyőportokat biztosító Display Port 1.2 segítségével nagy felbontású kijelzőkkel teheti élesebbé a
látványt.

Az Amerikai Egyesült Államok tervezési követelményeinek megfelelően készült.
● A HP mt41 mobil vékony kliens TAA-megfelelőséggel is rendelhető.
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HP mt41 mobil vékony kliens Műszaki jellemzők táblázata

Elérhető operációs rendszer

Windows Embedded Standard 7E 32

Elérhető processzorok

AMD Elite A4-5150M APU Radeon HD 8350G grafikus vezérlővel (2,7 GHz, 1 MB gyorsítótár, 2 mag); AMD Elite A4-4300M APU Radeon HD 7420G grafikus
vezérlővel (2,5 GHz, 1 MB gyorsítótár, 2 mag)1

Lapkakészlet

AMD A76M FCH

Legnagyobb memória

Legfeljebb 8 GB DDR3L-1600 SDRAM2

Memória bővítőhelyek

2 SODIMM

Belső tárolás

legfeljebb 16 GB SATA SSD3

Optikai meghajtó

Opcionális DVD-ROM4

Képernyő

35,56 cm-es (14 hüvelykes) képátlójú, LED-es hátsó megvilágítású HD 16:9 oldalarányú csillogásmentes (1366 x 768);

Elérhető grafikus kártya

APU-specifikus

Hangeszközök

Beépített sztereó hangszórók és mikrofon. Kétcsatornás mikrofon az opcionális 720p HD webkamera esetén. Gomb a hang némításához,
funkcióbillentyűk a hangerő növeléséhez és csökkentéséhez. Kombinált sztereó fejhallgató-/mikrofoncsatlakozó

Vezeték nélküli eszközök

Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) (opcionális); Atheros 802.11b/g/n (1x1) (opcionális); HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ mobil szélessávú modul (opcionális); HP
lt4112 LTE/HSPA+ mobil szélessávú modul (opcionális)5,6

Kommunikáció

Beépített Realtek RTL8151GH-CG GbE7

Bővítőhelyek

1 Secure Digital
(Támogatja az SD-, az SDHC- és az SDXC-kártyákat)

Portok és csatlakozók

3 USB 2.0; 1 USB 2.0 töltéshez; 1 RJ-45; 1 dokkolócsatlakozó; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 kombinált sztereó fejhallgató- és mikrofoncsatlakozó; 1 váltóáramú
tápegység

Bemeneti eszköz

Ipari szabványnak megfelelő billentyűzet teljes billentyűtávolsággal
Érintőtábla be- és kikapcsoló gombbal, kétirányú görgetéssel, mozdulatokkal és két gombbal

Fényképezőgép

720p HD webkamera (opcionális)8

Elérhető szoftver

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

Adatvédelem kezelése

Biztonságizár-csatlakozó; TPM 1.2; beépített intelligenskártya-olvasó; Rendszerindítás előtti hitelesítés; HP kombinált zár (opcionális)9

Áramellátás

Külső 65 W-os HP intelligens hálózati tápegység
6 cellás (55 Wh) lítiumion; 9 cellás (100 Wh) lítiumion (opcionális)10
6 cellás (55 Wh) lítiumion: Akár 9 óra

Méretek

34 x 23,7 x 2,53 cm
(Magasság a készülék előlapjánál mérve)

Súly

2,08 kg kezdősúly

Környezeti

Alacsony halogéntartalmú

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® minősítésű konfigurációk igényelhetők11

Bővítési megoldások

HP 90 W-os dokkolóállomás

Garancia

A HP ügyfélszolgálat 3 év jótállást kínál (bővítés lehetséges, külön megvásárolható), valamint 1 év korlátozott jótállást az elsődleges akkumulátorra

Adatlap

HP mt41 mobil vékony kliens
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP 3005pr USB 3.0
porttöbbszöröző

Minden, amire nap mint nap szüksége lehet, egyetlen egyszerű csatlakozással rendelkezésre áll. A HP 3005pr USB 3.0
portreplikátor a legjobb platformfüggetlen megoldásunk megosztott hozzáférésű (hot desking) környezetek számára.
Csatlakozzon az internethez, tegyen azonnal elérhetővé akár hat, napi rendszerességgel használt USB-eszközt, továbbá
javítsa termelékenységét azzal, hogy – egyetlen USB 3.0 kábellel – két külső kijelzőre is csatlakozik.

Termékszám: H1L08AA

HP 90 W-os vékony,
kombinált adapter USB
csatlakozóval

Bárhol hatékonyan dolgozhat a HP 90 W-os vékony, kombinált adapterével, amely áramellátást biztosít HP Business
Notebook vagy Ultrabook™ készüléke számára az irodában, útközben vagy a levegőben.

HP Ultraslim kulcsos
kábelzár

Intézkedjen gyorsan és egyszerűen a HP Ultrabook™ vagy noteszgép biztonságáról a HP Ultraslim kulcsos kábelzárral.

HP Professional Top Load
táska

Tágas teret nyújtva mappáknak és egyéb iratoknak az akár 15,6 hüvelyk képátlójú noteszgép mellett, a HP Professional
Top Load táskában minden elfér, amire egy zsúfolt nap során szüksége lehet az irodán kívül és belül vagy akár utazás
közben.

Termékszám: H4A41AA

Termékszám: H4D73AA

Termékszám: H4J90AA

HP Touch to Pair egér

Nagyobb rugalmasságra és további funkciókra tehet szert, munkaterületén pedig megszüntetheti a zsúfoltságot, ha a
világ első, közeli kommunikációra képes (Near Field Communication, NFC) vezeték nélküli egerét használja, amely
azonnal párosítható és csatlakoztatható Bluetooth®-kompatibilis táblagépéhez vagy Ultrabook™ számítógépéhez.*

Termékszám: H6E52AA

5 év, következő munkanapi
csere

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a hibát követő napon a helyszínen kicseréli a meghibásodott alkatrészt, 5
éves időtartamon belül.
Termékszám: UK744E
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HP mt41 mobil vékony kliens
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
A 802.11 a/b/g/n használatához külön megvásárolható vezeték nélküli hozzáférési pont és internetkapcsolat szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.
A WWAN egy opcionális funkció, és a használatához külön szolgáltatási szerződés szükséges. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. A kapcsolat sebessége a helytől, a
környezettől, a hálózati körülményektől és egyéb tényezőktől függően változik.
3 Az AMD technológia esetén elérhető többmagos feldolgozás a rendszer teljesítményének növelésére szolgál. Mivel a rendelkezésre álló szoftveralkalmazások köre rendkívül széles, a teljesítmény esetenként más és
más lehet. Az AMD számozása nem az órajelet tükrözi.
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Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
Ennek a rendszernek külön megvásárolható 64 bites operációs rendszerre és 64 bites szoftverekre van szüksége ahhoz, hogy kihasználja az AMD technológia 64 bites feldolgozási képességeit. Az AMD technológia
esetén elérhető többmagos feldolgozás a rendszer teljesítményének növelésére szolgál. Mivel a rendelkezésre álló szoftveralkalmazások köre rendkívül széles, a 64 bites operációs rendszerre és a kétmagos
processzorra épülő rendszerek teljesítménye esetenként más és más lehet. Az AMD számozása nem az órajelet tükrözi.
2 A grafikus chipkészlet működés közben igénybe veszi a teljes rendszermemória (RAM) egy részét a grafikus teljesítmény biztosításához. A grafikus teljesítmény biztosításához lefoglalt rendszermemóriát más
programok másra nem használhatják.
3 Tárolómeghajtók esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb.
4 Az opcionális DVD-ROM külön megvásárolható vagy kiegészítőként érhető el.
5 A HP mobil szélessávú szolgáltatás egy opcionális vagy kiegészítőként elérhető funkció, amely nem minden régióban áll rendelkezésre. A mobil szélessávú kapcsolat használata külön megkötött szolgáltatási
szerződést igényel. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. A kapcsolat sebessége a helytől, a környezettől, a hálózati körülményektől és egyéb tényezőktől függően
változik.
6 A 802.11 a/b/g/n használatához külön megvásárolható vezeték nélküli hozzáférési pont és internetkapcsolat szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.
7 A „10/100/1000” vagy „Gigabit” Ethernet kifejezés a Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab szabványával való kompatibilitást jelöli, és nem utal 1 Gb/s értékű tényleges működési sebességre. Nagy sebességű átvitel igénybe
vételéhez Gigabit Ethernet kiszolgálóhoz és hálózati infrastruktúrához való csatlakozás szükséges.
8 Külön megvásárolható vagy kiegészítőként elérhető opcionális webkamera. Internet-hozzáférés szükséges.
9 A HP kombinált zár külön megvásárolható vagy kiegészítőként elérhető opcionális funkció.
10 A 9 cellás akkumulátor külön megvásárolható vagy kiegészítőként elérhető opcionális funkció.
11 Az ENERGY STAR minősítéssel rendelkező konfigurációk a HP webhelyein és a www.energystar.gov címen találhatók meg.
12 A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférikus eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak.
13Az elérhető szoftverek a vékony ügyfél konfigurációjától és az operációs rendszertől függően változnak.
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További tájékoztatás:
www.hp.eu/notebooks
Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.
További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
A képen látható termék csak illusztráció. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,
írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen
dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért. Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs
rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának kihasználása érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új
eszközöket kell vásárolnia. További információ: http://windows.microsoft.com/hu-HU/.
A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az Intel és a Core az Intel Corporation vagy leányvállalatai
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
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