Datasheet

HP mt41 mobiele thin client
Dun, licht mobiel apparaat met betrouwbare beveiliging, efficiënt beheer en goede
toegankelijkheid.
Ga gerust op weg met de betrouwbare
beveiliging van de efficiënt te beheren
HP mt41 mobiele thin client. Overal
waar de cloud is, kunt u verbinding
maken met dit dunne, lichte en
gemakkelijk toegankelijke mobiele
apparaat. Vertrouw op de
meervoudige beveiliging en snelle
toegang tot gedeelde data van deze
robuuste enterpriseklasse thin client.
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Betrouwbare connectiviteit.

● Meer verbindingsopties. De HP mt41 mobiele thin client is altijd reisklaar en biedt overal snelle toegang tot kritische data met de
optionele WWAN 3G/4G LTE2 connectiviteit.
● De meegeleverde HP Velocity software zorgt voor een snelle verbinding en hoge productiviteit. Profiteer van soepele data- en
videostreaming voor topprestaties en om zonder onderbrekingen te werken.

Beveiligde productiviteit.

● Blijf ook buiten kantoor productief met de HP mt41 mobiele thin client, die de nieuwste dual-core AMD-processor3 en
TPM-chipset bevat en die geoptimaliseerd is voor veilige verbinding.
● Op de HP mt41 mobiele thin client met WES7e kent u snel de weg. U profiteert van de vertrouwde Windows-omgeving en bent
minder kwetsbaar voor malware-aanvallen.
● Met SSD/Flash RAM-geheugen zijn uw data goed beschermd door de krachtige beveiliging en het permanente geheugen.
● Geef schadelijke toepassingen geen kans met Enhanced Write Filter. De in het RAM aanwezig data kunnen in het beveiligde
volume worden geplaatst of worden gewist wanneer het systeem opnieuw wordt opgestart.
● Met geïntegreerde derde-partij oplossingen kunt u veilig en eenvoudig inloggen via een geïntegreerde SmartCard-lezer.

Beheer van topklasse.

● Houd controle over uw apparatuurpark en voorzie nieuwe apparaten gemakkelijk van een nieuw image. HP Device Manager
maakt beheer en distributie eenvoudig en reduceert downtime.
● HP Device Manager biedt een uitstekende gebruikservaring met een snel ladende console, meer imagingopties, geïntegreerde
toegang tot add-ons, Simplified Resource Management en Service Packs voor eenvoudige upgrades en draadloze imaging.
● HP Device Manager is een probaat middel tegen IT-hoofdpijn. Minder handmatige stappen en minder fouten dankzij add-ons,
plus vereenvoudigd versie- en Service Pack-beleid om upgrades gemakkelijk uit te voeren.
● Toegang en IT-beheer op afstand is mogelijk met verschillende remote verbindingstools, zoals Citrix, VMWare en Microsoft RDP.
● Het beheren van mobiele thin clients is eenvoudig met System Center 2012 Configuration Manager, dat een gemeenschappelijke
beheerinfrastructuur, toolset en beheertaken biedt.

Reis licht.

● HP's nieuwe lichtgewicht mobiele thin client maakt samenwerken buiten kantoor wel heel eenvoudig. Met een enterprise-klasse
chassis, een 'thin' OS voor snelle backups en snel herstel en een klein image.
● Zie alles scherper met een hoge-resolutie scherm dat op de nieuwste schermpoorten van Display Port 1.2 kan worden
aangesloten.

Gebouwd volgens Amerikaanse ontwerpstandaarden.

● De HP mt41 mobiele thin client is bestelbaar als TAA-compatibel model.
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HP mt41 mobiele thin client Specificatietabel

Beschikbaar
besturingssysteem

Windows Embedded Standard 7E 32

Beschikbare processoren

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

Chipset

AMD A76M FCH

Maximum geheugen

Tot 8 GB DDR3L-1600 SDRAM2

Geheugenslots

2 SODIMM

Interne opslag

tot 16 GB SATA SSD3

Optische drive

Optionele dvd-rom4

Scherm

35,56-cm (14-inch) diagonaal LED-backlit HD 16:9 ontspiegeld (1366 x 768)

Beschikbare grafische
oplossingen

APU-specifiek

Audio

Ingebouwde stereoluidsprekers en microfoon. Twee microfoons indien uitgerust met de optionele 720p HD webcam. Volumedempknop, functietoetsen
om het volume te regelen. Stereo hoofdtelefoon/microfoon combo-ingang

Draadloze technologie

Broadcom 802.11a/b/g/n (2 x 2) (optioneel); Atheros 802.11b/g/n (1 x 1) (optioneel); HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ mobiel breedband (optioneel); HP
lt4112 LTE/HSPA+ mobiel breedband (optioneel)5,6

Communicatie

Geïntegreerd Realtek RTL8151GH-CG GbE7

Uitbreidingsslots

1 Secure Digital
(Ondersteunt SD, SDHC, SDXC)

Poorten en connectoren

3 USB 2.0; 1 USB 2.0 opladen; 1 RJ-45; 1 dockingconnector; 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 stereo hoofdtelefoon/microfoon comboconnector; 1 netvoeding

Invoerapparaat

Industriestandaard full-pitch toetsenindeling
Touchpad met aan/uitknop, twee-weg scrollen, bewegingen, twee knoppen

Camera

720p HD-webcam (optioneel)8

Beschikbare software

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

Beveiligingsbeheer

Oog voor veiligheidsslot; TPM 1.2; geïntegreerde Smart Card lezer; Authenticatie vóór opstarten; HP comboslot (optioneel)9

Voeding

Externe 65-Watt HP Smart netadapter
6-cels (55-Watt/uur) lithium-ion; 9-cels (100-Watt/uur) lithium-ion (optioneel)10
6-cels (55-Watt/u) lithium-ion: Tot 9 uur

Afmetingen

34 x 23,7 x 2,53 cm
(Hoogte gemeten aan de voorzijde)

Gewicht

Vanaf 2,08 kg

Omgeving

Laag-halogeen

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerde configuraties beschikbaar11

Uitbreidingsoplossingen

HP 90-Watt dockingstation

Garantie

HP Services biedt 3 jaar standaard garantie op onderdelen en arbeid (upgrades worden apart verkocht), 1 jaar garantie op primaire batterij
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HP mt41 mobiele thin client
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 3005pr USB
3.0-poortreplicator

Alles wat u dagelijks nodig heeft is via één eenvoudige aansluiting beschikbaar. De HP 3005pr USB 3.0-portreplicator is
onze ideale platform-onafhankelijke hot-deskingoplossing. Ga on-line, sluit zes van uw meest gebruikte USB-apparaten
direct aan en verhoog de productiviteit door twee externe schermen aan te sluiten – via één USB 3.0-kabel.

Bestelnr.: H1L08AA

HP 90-Watt Slim
combo-adapter met USB

Werk overal productief met de HP Slim 90-Watt combo-adapter, die uw HP Business notebook of Ultrabook™ op kantoor,
onderweg en in het vliegtuig van stroom voorziet.

HP Ultraslim kabelslot met
sleutel

Zet uw HP Ultrabook™ of laptop snel en gemakkelijk vast met het HP Ultraslim kabelslot met sleutel.

HP Professional Top Load
tas

De HP Professional Top Load tas biedt veel ruimte voor mappen en andere documenten, een laptop tot 15,6 inch
diagonaal en alles wat u tijdens een drukke dag op kantoor of daarbuiten nodig heeft.

HP Touch-to-Pair muis

Met 's werelds eerste NFC (Near Field Communication) draadloze muis, die direct verbinding maakt met uw
Bluetooth®-compatibele tablet of Ultrabook™, werkt u flexibeler, beschikt u over meer functionaliteit en blijft uw
werkplek opgeruimd.*

Bestelnr.: H4A41AA

Bestelnr.: H4D73AA

Bestelnr.: H4J90AA

Bestelnr.: H6E52AA

5 jaar exchange op de
volgende werkdag

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

HP biedt 5 jaar lang vervanging op de volgende dag van een defecte unit indien het probleem niet op afstand kan worden
opgelost.
Bestelnr.: UK744E
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HP mt41 mobiele thin client
Messaging, voetnoten
Voor 802.11 a/b/g/n/ zijn een afzonderlijk aangeschaft draadloos access point en een internetabonnement vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
WWAN is optioneel, voor het gebruik is een apart aan te schaffen serviceabonnement nodig. Raadpleeg uw serviceprovider voor dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Verbindingssnelheden kunnen variëren
afhankelijk van de omgeving, netwerkcapaciteit en andere factoren.
3 AMD-technologie biedt multi-core processing om de prestaties van dit systeem te verbeteren. Gezien het zeer gevarieerde aanbod aan softwaretoepassingen zullen de prestaties van het systeem variëren. AMD's
nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.
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Technische specificaties disclaimers
Voor dit systeem zijn een afzonderlijk verkocht 64-bits besturingssysteem en 64-bits softwareproducten nodig om de 64-bits verwerkingscapaciteit van de AMD-technologie te kunnen benutten. AMD-technologie biedt
multi-core processing om de prestaties van dit systeem te verbeteren. Gezien het zeer gevarieerde aanbod aan softwaretoepassingen zullen de systeemprestaties, ook met een 64-bits besturingssysteem en dual-core
processor, variëren. AMD's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid.
2 De grafische chipset gebruikt een gedeelte van het totale systeemgeheugen (RAM) voor grafische prestaties. Systeemgeheugen dat gereserveerd is voor grafische prestaties, is niet beschikbaar voor gebruik door
andere programma's.
3 Voor storageschijven, 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner.
4 De optionele dvd-rom wordt apart of als add-on verkocht.
5 Mobiel breedband is een optie die niet in alle regio's beschikbaar is. Voor mobiel breedbandgebruik is een apart aan te schaffen serviceabonnement nodig. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over dekking en
beschikbaarheid in uw omgeving. Verbindingssnelheden kunnen variëren afhankelijk van de locatie, de omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren.
6 Voor 802.11 a/b/g/n/ zijn een afzonderlijk aangeschaft draadloos access point en een internetabonnement vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
7 De term "10/100/1000" of "Gigabit" Ethernet duidt op compatibiliteit met de IEEE 802.3ab standaard voor Gigabit Ethernet, maar niet op de werkelijke snelheid van 1 Gb/sec. Voor snelle overdracht is verbinding met
een Gigabit Ethernet-server en netwerkinfrastructuur vereist.
8 De optionele webcam wordt apart of als add-on verkocht. Internettoegang is vereist.
9 HP comboslot is een optioneel kenmerk, dat apart of als add-on wordt verkocht.
10 De 9-cels batterij is een optioneel kenmerk, dat apart of als add-on wordt verkocht.
11 Configuraties die ENERGY STAR-gekwalificeerd zijn worden vermeld op HP websites en op www.energystar.gov.
12 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
13 Beschikbare software varieert afhankelijk van de thin client-configuratie en het besturingssysteem.
1

Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks
Werk samen met HP Financial Services

Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt
u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/.
Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle overige handelsmerken
zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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